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Önsöz

D

in ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya çalışan Din Sosyolojisi uzun
bir süreden beri önemli entelektüel ve organizasyonel tecrübeler yaşamaktadır.
Bu alanda yapılan araştırmalar büyük bir ilgiyi ve tartışmaları da beraberinde
getirmiştir. Bütün bunlar Din Sosyolojisi disiplininin artık genç bir bilim dalı
olmaktan olgunluğa doğru yol aldığının bir göstergesi olmuş ve heyecan uyandıran bir alan
olarak hızlı bir gelişme grafiği izlemesini sağlamıştır. Din Sosyolojisinin dünya genelinde ve
Türkiye özelinde ilgi görmesinin en önemli sebepleri arasında 20. yüzyılın ikinci yarısından
sonra özellikle toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeler oldukça etkili olmuştur.
Din sosyolojisine gösterilen bu yoğun ilginin bir yansıması olarak din sosyolojisi alanıyla
ilgilenen Türk akademiyasının bir araya geldiği bir platform olarak Uluslararası Din
Sosyolojisi Sempozyumu’nun düzenlenmesi oldukça anlamlıdır.
Din sosyolojisi, Türkiye’de formel olarak özellikle İlahiyat Fakülteleri bünyesinde Anabilim
Dalı olarak yapılanması ve bu fakültelerin müfredatı içerisinde zorunlu dersler arasında
yer alması itibariyle ayrı bir konuma sahiptir. Ancak Din Sosyolojisi çalışmalarını sadece
İlahiyat Fakülteleri Anabilim dallarındaki akademisyenlerin çalışmalarıyla sınırlamak
doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Dolayısıyla hem İlahiyat Fakülteleri hem
de farklı fakültelerde yer alan akademisyenler ile herhangi bir üniversiteye mensup
olmayan profesyonellerin Din Sosyolojisi platformu altında bir araya geldiği, farklı bilimsel
yöntemlerle yapılmış çalışmaları paylaştığı, tecrübeli hocaların genç nesillere tecrübe
aktarımı yaptığı, alanın sorunlarının masaya yatırıldığı bir buluşma platformu olacağı
ve büyük bir sinerji yaratacağı düşüncesiyle düzenlenen “Uluslararası Din Sosyolojisi
Sempozyumu” Türk akademi çevrelerinde büyük bir ilgi ve iltifat görmüştür.
Düzenlemiş olduğumuz Din Sosyolojisi Sempozyumu için işletilen süreci ve gösterilen ilgi ve
iltifatı sayılarla ifade etmek gerekirse şunlar söylenebilir: Kurulan web sitesi 1382’si Ankara
ve İstanbul’dan olmak üzere 4070 farklı kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Türkiye’deki 81
ilin 79’undan web sitesine giriş yapılmış ve 26000 sayfa görüntülenmesi gerçekleşmiştir.
Böylesine büyük bir teveccühün somut bir göstergesi olarak, “Uluslararası Din Sosyolojisi
Sempozyumu” için yapılan çağrı, büyük çoğunluğu üniversitelerden olmak üzere 57 farklı
kurumdan 128 bildiri ile karşılık bulmuştur. Yapılan başvuruları değerlendirmek üzere
çift hakem süreci işletilmiş ve bildirilerin konusu itibariyle alanında yetkin 23 Profesör, 15
Doçent, 11 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Dr., 1 Öğr. Gör. ve 1 Alan Uzmanı hakem olarak görev yapmıştır.
Uzun ve zorlu bir değerlendirme süreci sonunda başvurusu alınan bildirilerden 105
tanesi programa alınmıştır. Bu bildiriler 102 akademisyen tarafından sunulacaktır. Ayrıca
sempozyum sitesine 69 farklı ülkeden giriş yapılmış ve İngiltere, Fransa, Makedonya,
Arnavutluk, Azerbaycan, Ürdün ve Gana gibi ülkelerden katılım talebi alınmıştır.
10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ve Muhafazakâr Düşünce Dergisi’nin
işbirliği ile gerçekleştirilecek bu bilim şöleninin alanın gelişimine ve bu alanda çalışma
yapan akademisyenlerin etkileşimine katkı yapacağını ve yeni çalışmalara ve açılımlara
vesile olacağını ümit ediyoruz. Böylesi önemli bir uluslararası sempozyuma katkısı ve
emeği geçenlere Düzenleme Kurulu adına teşekkürü bir borç biliriz.
Gelenekselleşerek gelecekte daha güçlü var olma dileğiyle…
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman

Preface

T

he sociology of religion seeking to find out the interaction between religion
and society has had significant intellectual and organizational experiences for
a long time. The researches in this field have resulted in an intense interest and
discussions. All those are an indicator of the fact that the discipline of religion
sociology is moving from being a young branch of science to the latter’s maturity, and
enable the discipline to have an upward trend as an exciting field. The developments in
the second half of 20th century, particularly those in the social and political domains, have
a vast impact on why the sociology of religion draws attention world-wide and in Turkey,
amongst its most important reasons. As a reflection of this intense interest shown in the
sociology of religion, it is quite meaningful to organize “The International Symposium on
Sociology of Religion” as a platform where the Turkish academia interested in the field of
sociology of religion meet.
The process and interest for “The International Symposium on the Sociology of Religion”
can be expressed in numbers such that the website made for the symposium was visited
by 4070 people, 1382 of which from Ankara and Istanbul; the website was visited from
79 of 81 cities in Turkey, the web page was displayed more around 26000 times. As a
substantial indicator of this huge appreciation, the call for “The International Symposium
on the Sociology of Religion” was responded by 128 papers from 57 institutions,
comprising mainly of universities. The double-blind review process was conducted to
assess the applications. 23 professors, 15 associate professors, 11 assistant professor, 1 PhD
holder, 1 lecturer, and 1 field expert, who are specialist in the fields of papers, reviewed the
abstracts.
After a long and tough assessment process, 105 of the papers applying for the
symposium were involved in the program. Those papers are going to be presented by 102
academicians. In addition, the website of the symposium was visited from 69 countries,
and the applications are from various countries such as the United Kingdom, France,
Macedonia, Albania, Azerbaijan, Jordan, and Ghana. It is expected that this scientific
symposium being organized in cooperation by Aksaray University and Muhafazakar
Düşünce Dergisi (Journal of Conservative Thought) between 10th and 12th of May,
2018 would make contribution to the development of field and the interaction of the
academicians studying in this field, and lead to new studies and openings. It is a duty to
thank those contributing to such an important international symposium on behalf of the
Organizational Board.
Hope to be stronger in the future by being traditional…
Chairman of The Organizing Committee
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman
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Sekülerleşme Paradigmasına Metaforik Yaklaşımlar
Arş. Gör. Muhammet Çevik
Seküler Toplumlarda Sosyal Problemlerle Mücadelede
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Caferileri Üzerine Bir Araştırma
Ali Tanrıverdi
Alevilerde İnanç ve İbadet Yapısı: Karakoç Köyü
Örneklemi

19:00 AKŞAM YEMEĞİ / DINNER TIME

3. Gün / Day 3
12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday

Oturum XXV
Session

Kadın Dindarlığı
Woman’s Religiosity

Yer / Auditorium: Ziya Gökalp Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Prof. Dr. İhsan Toker

Saat/Time

10:00
11:00

Dr. Öğr. Üyesi Halide Özüdoğru Erdoğan
Kadın Dindarlığına Sosyolojik Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Öztürk
Kadın Toplantılarında Mevlit Okuma Geleneği ve Bir Kadın
Tarafından Yazılan İlk Mevlit
Dr. Öğr. Üyesi Gülreyhan Şutanrıkulu
50 Yaş ve Üstü Kadınlarda Din Olgusu (Batman Örneği)

Oturum XXVI
Session

Balkanlarda Din
Religion in Balkans

Yer / Auditorium: Prens Sabahattin Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Dr. Öğr. Üyesi Muhamed Ali

Saat/Time

10:00
11:00

Prof. Dr. Ali Akdoğan
Bir Milletin Olma ya da Yok Olma Mücadelesinde Aliya
İzzetbegoviç’in Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Muhamed Ali
Balkanlarda Din-Devlet İlişkisi: Makedonya Örneği
Enes İdriz
Türkiye’de Din Eğitimi Almış Mezunların Devletler
Arası Din Politikalarındaki Rolü Üzerine Bir Deneme:
Makedonya Örneği

Oturum XXVII
Session

Göç ve Gençlik
Immigration and
Youth

Yer / Auditorium: Hilmi Ziya Ülken Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Doç. Dr. Özcan Güngör

Saat/Time

10:00
11:00

Doç. Dr. Özcan Güngör
Türk-Amerikan Evliliklerinde Türk Tarafın Çocuğun
ABD’deki Geleceğine İlişkin Tutumları
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Demir
İmam Hatip Lisesinde Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin
Eğitim Sorunları (Kilis İli Örneği)
Elife Yeter
Suriyeli Göçmen Kadınların Dini-Kültürel Kimlik
Oluşturmalarında Yerel Dini Kültürün Etkisi

11:00 – 11:30 ÇAY-KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

Oturum XXVIII
Session

Dini Hayat
Religious Life

Yer / Auditorium: Ziya Gökalp Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday

Oturum Başkanı / Chair : Prof. Dr. Ali Akdoğan

Saat/Time

11:30
12:30

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alperen
Türkiye’de Değişen Dindarlık Algısı ve Ahlak İlişkisi: Hz.
Peygamber’in Örnekliği Meselesi
Ebru Eler Çay
Çerkezlerde Yaygın Geleneksel Uygulamalar
Sait Erdem
Lise Gençliğinde Din

Oturum XXIX
Session

Edebiyat, Müzik ve Din
Literature, Music and
Religion

Yer / Auditorium: Prens Sabahattin Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday

Oturum Başkanı / Chair : Doç. Dr. İlkay Şahin

Saat/Time

11:30
12:30

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çil
Türkiye’de İslami Romanlar: Din, Beden ve Kimlik
Öğr. Gör. Mehmet Akif Balkaya
Viktoryan Roman Özelinde Sekülerleşen Hayatların
İzdüşümleri: North and South & Jude the Obscure
Duygu Turan
Mabedlerde Dini Müzik İcrası Mümkün müdür?
(İstanbul’da Yaşayan Müslümanlar ve Gayrimüslim
Cemaatler Üzerine Bir Araştırma)

Oturum XXX
Session

Kadın ve Gençlik
Woman and Youth

Yer / Auditorium: Hilmi Ziya Ülken Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday

Oturum Başkanı / Chair : Doç. Dr. Cahit Aslan

Saat/Time

11:30
12:30

Prof. Dr. Mustafa Macit
‘Romantik İslam’dan ‘İslami Romantizm’e: Dindar
Gençliğin Geçmişten Bugüne Değişen Romantizminin
Sosyolojik Bir Panoraması
Harun Tunç
İslamcı Feminizm: Kavramsal Bir Tartışma
Arafat Deniz
Bigiyev’in Hatun Adlı Eserinde Kadının Özne veya Nesne
Olma Durumu

12:30 / 13:30 ÖĞLE ARASI / LUNCH TIME

Oturum XXXI
Session

Din ve Toplum II
Religion and Society II

Yer / Auditorium: Ziya Gökalp Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Doç. Dr. Selim Eren

Saat/Time

13:30
14:30

Dr. Yalçın Çetin
İnsan ve Toplum İlişkisinin Din Sosyolojisindeki Değeri
Dr. Ayşe Karaköse
Toplumun Din Algısının Dinin Hakikat Bakışıyla İlişkisi/
İlişkisizliği
Arş. Gör. Sıddık Ağçoban
Soyut Dinin Kolektifleşme Sorunu ve Hayy B. Yakzan’ın
Sübjektif İmanı

Oturum XXXII
Session

Dini Kurumlar
Religious Institutions

Yer / Auditorium: Prens Sabahattin Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Prof. Dr. Bünyamin Solmaz

Saat/Time

13:30
14:30

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çakır
Ali Fuad Başgil ve Sosyal Bir Kurum Olarak Din
Arş. Gör. Dr. Deniz Aşkın
Mevlana Halidi Bağdadi’nin Felsefesi ve Günümüz
Osmanlı-Şark Medreselerinin Devam Etmesindeki Rolü
Arş. Gör. İsmail Kaplan
Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın 2017 Yılı Cuma Hutbeleri

Oturum XXXIII
Session

Dini Gruplar ve
Siyaset
Religious Groups
and Politics

Yer / Auditorium: Hilmi Ziya Ülken Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Prof. Dr. Mehmet Akgül

Saat/Time

13:30
14:30

Prof. Dr. Mehmet Akgül
Dini Hayatın Estetik Bir Boyutu Olarak Vasıtasız Bilgi Alanı
ve Değeri
Dr. Ayşe Şallı
Bir Sosyal Gerçeklik Olarak Din Bağlamında 15 Temmuz
Uzman Mehmet Kaplan
Dini Gruplar ve Siyaset: Şekercihan Derneği Örneği

14:30 – 15:00 ÇAY-KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

Oturum XXXIV
Session

Kimlik ve Din II
Identity and
Religion II

Yer / Auditorium: Ziya Gökalp Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Doç. Dr. Adem Sağır

Saat/Time

15:00
16:00

Dr. Öğr. Üyesi Arif Korkmaz
Cumhuriyet Türkiyesi Ateizminin Özgün Bir Boyutu:
“İlahiyatçı Ateistler” Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Analiz
Dr. Cem Zafer
Gündelik Yaşantımızdaki Karar Alma Süreçlerinde
Müslüman Kimliğinin Etkisi
Zeynep Kayseri
Küreselleşme ve Ulusal-Dini Kimlik İnşası Açısından
“Çelimli Çalım” Dergisinin Değerlendirilmesi

Oturum XXXV
Session

Din ve Toplum III
Religion and Society III

Yer / Auditorium: Prens Sabahattin Salonu
Tarih / Date : 12 Mayıs Cumartesi / May 12, Saturday
Oturum Başkanı / Chair : Doç. Dr. Hasan Şen

Saat/Time

15:00
16:00

Dr. Hacı Ermiş
Kıbrıs Türk Toplumunda Mevlit Geleneği
Arş. Gör. Abdulmuttalip Baycar
Dini ve Sosyolojik Boyutlarıyla Dayanışma Yardımlaşma
Halil Cihan
Küreselleşmenin Türkiye’deki Yardım Kuruluşlarınca
Gerçekleştirilen Uluslararası Kurban Faaliyetlerine Etkileri

16:00 – 16:30 ÇAY-KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

16:30 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI /
EVALUATION MEETING

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs, 2018 AKSARAY

TÜRK TOPLUMUNUN TABAKALAŞMASINI ANALIZ ETMEK İÇIN BIR
MODEL ÖNERISI: MANGO MODELI
Doç. Dr. Abdullah Özbolat
Çukurova Üniversitesi
ozbolata@gmail.com

ÖZET
Bireylerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik bir düzenle toplumsal
anlamda üst üste sıralanması olarak ifade edilebilecek toplumsal tabakalaşma
olgusu, klasik dönemlerden modern toplumlara farklı tabakalaşma yapıları ile
kendisini göstermiştir. Bu kapsamda ana hatlarıyla az gelişmiş toplumlar için
‘piramit’ ve gelişmiş toplumlar için ‘karo/baklava’ modelinin kabul edildiği
görülmektedir. Ancak bu durum, kendine özgü sosyo-kültürel bir gerçekliğe ve
sosyo-ekonomik bir yapıya sahip olan Türkiye için farklı bir “model önerisini”
zorunlu kılmaktadır. İlgili literatüre göz atıldığında, tabakalaşma ve toplum
modellerini inceleyen Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu’na göre bu modeller, a) en üstte
küçük bir seçkinler zümresi, ortada çok az kimsenin bulunduğu ve büyük bir
çoğunluğun en altta olduğu toplum türü; b) en üstte küçük bir seçkinler zümresi,
ortada daha fazla kimsenin bulunduğu ama çoğunluğun en altta olduğu piramit
gibi bir toplum türü, c) piramit seklinde olmasına rağmen en alttakilerin sayıca
az olduğu bir toplum türü, d) insanların çoğunun ortada olduğu bir toplum türü,
e) en üste yakın kısımda çoğunluğun, en alta yakın kısımda ise çok az kimsenin
olduğu bir toplum türü şeklinde sınıflandırılmaktadır. Gelir dağılımının belirli
oranda paylaşılmaya başlandığı, eğitimli tabakanın artışı, şehirlerde nüfusun
yoğunlaşması ve dindar muhafazakâr kesimlerin orta sınıflaşma göstergelerini
Türkiye örneğinde birlikte düşündüğümüzde, belirtilen modellerin ülkemizi
açıklayamadığı görülmektedir. Toplumumuzun tabakalaşma ve toplum modeline
uymayan piramit modeli ve karo modeli yerine çeşitli modeller önerilmiş, ancak
bir isimlendirme yapılmamıştır. Piramit ve karo modeli gibi, şeklinden dolayı
bu model “mango modeli” olarak isimlendirilmiştir. Saha çalışması verilerinden
hareketle oluşan mango modeli, alt ve üst tabakanın arasında bir orta tabakanın
varlığı üzerine kurulmakta, aşağıya doğru genişlemektedir. 1980 sonrası
Türkiye’nin toplumsal dönüşüm süreçlerinde muhafazakâr camianın belirleyici
olduğu mango modelinin, toplumsal tabaka yapımıza uygun olarak ilgili literatüre
ve toplumsal yapımızı analiz etmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tabakalaşma Modelleri, Türkiye, Mango Modeli.
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A MODEL PROPOSAL TO ANALYZE THE STRATIFICATION OF
TURKISH SOCIETY: MANGO MODEL
Assoc. Prof. Abdullah Özbolat
Çukurova University
ozbolata@gmail.com

ABSTRACT
Regarding the social stratification that can be expressed as a hierarchical
order, the individuals that constitute society are sorted according to one or
more criteria. Turkey’s unique position with her peculiar socio-cultural reality
and socio-economic structure requires a “model proposal” when considering
the pyramid model for underdeveloped societies and the diamond model for
developed societies, both of which have been accepted as the general structure
of stratification from the classical period to modern times. According to
Çarkoğlu and Kalaycıoğlu who examine stratification and community models,
these models are classified as follows: a) the type of society in which a small elite
group is found at the top, a few more are in the middle, and the large majority
is at the bottom; b) a type of society such as a pyramid with a small number of
elite people at the top, more people in the middle, but the majority are at the
bottom; c) a type of society in which, though pyramid in shape, the number of
people at the bottom is relatively low; d) a type of society in which the majority
of people are in the middle; e) a type of society in which the majority is near
the top, and very few are at or near the bottom. As for Turkey, the distribution
of income has begun to be shared to a certain extent, the number of educated
people has risen, the population density in cities has grown, and religious
conservative people have become part of the middle class, all of which indicate
that the models above fail to explain the case of Turkey. Various models have
been proposed, instead of the pyramid and diamond models, that still do not
fit the stratification and society model of our country. A new model is here
proposed called the “mango model” because of its shape. With reference to the
data from fieldwork, the mango model is based on the existence of a middle
class between the upper and lower class and which widens downward. The
Mango model, in which the conservative community is determinant during the
social transformation of Turkey after 1980, is considered to better contribute to
the related literature and analysis of our social structure.
Key Words: Stratification Models, Mango Model, Turkey
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BOURDIEU’NUN TEORISINDE SOSYAL VE DINI ALAN
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyya Akyol Kahveci
Kırıkkale Üniversitesi
kahvecisumeyyaakyol@hotmail.com

ÖZET
Din ve toplum ilişkisi, ister kurumsal bir analizle ister inşacı bir analizle yordansın,
Avrupa’da yaşanan ortaçağ skolastik düşüncenin hegemonyası ve takip eden
sekülerleşme süreçlerinin yansıması olarak sosyal gerçekliğin eksik bir analizi
bahasına dinin aleyhine bir okumayla ele alına gelmiştir. Bu tabloyu daha da
ağırlaştıran faktörlerden bir tanesinin ülkemizde kesafetini hissettiren nakilci
bilim anlayışı olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan bilimsel alanı da
kaplayan ideolojik kutuplaşma ve bilim dallarındaki farklılaşmaya karşın iş birliği
eksikliği ve bilimsel yaklaşım ayrıcalığını kendine münhasır kılan yaklaşımlar
sosyolojik çözümlemede bir çok hususun eksik bırakılmasıyla sonuçlanmaktadır.
Bu çalışmada makro ve mikro sosyolojik analizlerin din ve toplum ilişkisinde eksik
bıraktığı hususlar ve tarihsel süreçten gelen kamplaşmaların ortaya koyduğu
nakıs bakış açıları eleştirel bir süzgeçten geçirilecek ve takiben Bourdieu’nun
sosyal alan kuramında yer edinen “dini alan” kavramsallaştırması ele alınacaktır.
“Dini alan” kavramsallaştırmasının sosyal alan içindeki diğer alanlarla dinin
ilişkisini yadsımayan bir yaklaşım benimsemesi ve aynı zamanda da kendi içinde
özerk bir alana işaret etmesi sosyal gerçekliği anlamaya ve çözümlemeye daha
yakın görülmektedir. Diğer taraftan Marksist jargonda sermaye eksenli analizleri
kültürel, sosyal ve simgesel sermaye deyişleri ile çeşitlendiren Bourdieu’nun,
sermayenin türleri arasındaki dönüştürülebilirliğe olan vurgusu dini alanı fazlaca
ilgilendiren simgesel sermaye ve din ilişkisi kuramsal ve ampirik düzeyde
değerlendirilecektir. Ayrıca yine Bourdieu’nun “Bugün Fransa’nın modern eğitim
sistemi Orta Çağ’da kilisenin aynı işlevlerini yerine getirmektedir” ifadesinde
“alan homolojileri” kavramına denk düşen analizi din ve toplum ilişkilerine
daha yakından bakabilmek adına ele alınacaktır. Ayrıca “habitus” kavramından
hareketle dinin insan ve toplum davranışlarına içkinliği ve ikili doğası söz konusu
kuramsal ve kavramsal yaklaşım ekseninde analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Alan, Dini Alan, Habitus, Simgesel Sermaye
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SOCIAL AND RELIGIOUS FIELDS IN THE BOURDIEU’S THEORY
Asst. Prof. Sümeyya Akyol Kahveci
Kırıkkale University
kahvecisumeyyaakyol@hotmail.com

ABSTRACT
Whether it is evaluated through an institutional analysis or a constructive one,
the relationship between religion and society has been studied in opposition to
religion at the expense of an incomplete analysis of social reality as a reflection of
the hegemony of the medieval scholastic thought prevailing in the Middle Ages
and the subsequent secularisation process. One of the factors aggravating this
phenomenon seems to be the scientific approach whose main job is transferring.
On the other hand, a lack of cooperation against the ideological polarization
encompassing the scientific field and divergence in the branches of science and
some approaches that privilege the scientific approach have ended up in failure
on many issues. In this study, issues ignored by macro and micro analyses of
religion and society and simplistic approaches put forward by polarizations that
emerged from the historical process will come under criticism and thereafter
the conceptualization of “religious field” in Bourdieu’s social field theory will be
discussed. The adoption of an approach by the conceptualization of “religious
field that doesn’t deny the relation between religion and other fields” and in
the meantime the fact that it refers to an autonomous area within itself seem
to be closer to the understanding and resolution of social reality. The symbolic
relationship between capital and religion, which concerns religion significantly,
and the emphasis on the convertibility of capital to its variations suggested
by Bourdieu, who diversified capital-based analyses in the Marxist jargon in
cultural, social and symbolic capital terms, will be evaluated institutionally and
empirically. Moreover, his analysis which is in line with the concept of “field
homologies” in his expression “Today the educational system in France functions
in the same way as the Church did in the Middle Ages” will be discussed in the
name of being able to look at the relationship between religion and society.
Finally, acting on the concept of “Habitus”, the immanence of religion in human
and social activities and its dual nature will be analyzed in light of the aforesaid
theoretical and conceptual approach.
Key Words: Social Field, Religious Field, Habitus, Symbolic Capital
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“MEDIKAL DIN SOSYOLOJISI”:
TEMEL KONULAR VE ÇALIŞMA ALANLARI
Arş. Gör. Talip Demir
Şırnak Üniversitesi
talipdemir83@gmail.com

ÖZET
Tıbbın ve sağlık-hastalık olgusunun toplumsal boyutlarının incelenmesine
yönelik ilgiler, sosyolojinin kuruluşundan çok sonraları ortaya çıkmıştır. Bunun
en önemli nedenlerinden biri klasik sosyologların bu konulara ilgi göstermemiş
olmasıdır. Genel sosyolojiyle eş zamanlı olarak ortaya çıkan din sosyolojisi
alanında da sağlık ve hastalık olgusuna yönelik çalışmalar ihmal edilmiştir. Yapılan
çalışmalar çok önemli katkılar sağlamış olsa da çoğu zaman belirli konuların
dışına çıkamamıştır. Bu nedenle yeni çalışma alanları açarak alanın araştırma
havzasının genişletilmesi gerektirmektedir. Dinin tıp ve sağlıkla ilişkisini toplumsal
boyutlarıyla inceleyen sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu alan, din sosyolojisi için
neredeyse ‘el değmemiş’ bir araştırma konusu olarak karşımızda durmaktadır.
‘Medikal Din Sosyolojisi’ olarak adlandırdığımız bu alanı, genel anlamda “dinin
tıp, sağlık ve hastalıkla ilişkisini sosyolojik perspektiften ele alan bir alt-disiplin”
olarak tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle bu alt-disiplinin temel ilgi alanı, sağlık
sosyolojisi ile din sosyolojisinin kesişim noktasında yer almaktadır. Dinin ve tıbbın
21. yüzyılda artan önemi, bu alanda yapılacak yeni çalışmaları zaruri kılmaktadır.
Medikal din sosyolojisinin en temel çalışma konularından biri, birer kurum
olarak dinin ve tıbbın geçmişten günümüze yaşadığı etkileşimin araştırılmasıdır.
Özellikle tıbbın gelişimi üzerinde dinin ve dinî tutumların etkisi öncelikli bir öneme
sahiptir. Buna ek olarak dinin sağlık ve hastalık üzerindeki etkisi; hastalıkların
nedenleri üzerinde dinî inanışların etkisi; organ bağışını ve naklini etkileyen
dinî-kültürel faktörler; tedavi amacıyla başvurulan dinî uygulamalar; alternatif
ya da tamamlayıcı tıbbın dinî boyutları; dinî inanışların ötenazi, taşıyıcı annelik,
tüp bebek uygulaması, kürtaj ve doğum kontrolü üzerindeki etkisi; seküler bir
bilim olan tıbbın kutsallaşması; tıbb-ı nebevînin sosyolojik boyutları; hasta-hekim
ilişkilerinde dinin rolü ve etkisi vb. konular da medikal din sosyolojisinin ilgi alanına
girmektedir. Bu konuların birçoğunda, gerek Batı’da gerekse de ülkemizde
neredeyse hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bilhassa yapılacak olan saha çalışmaları,
din sosyolojisine olan ilgiyi artırmakla birlikte alanda çalışma yapmayı düşünen
araştırmacılar için de verimli bir çalışma alanı sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medikal Din Sosyolojisi, Tıp, Sağlık, Din.
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“MEDICAL SOCIOLOGY OF RELIGION”:
BASIC TOPICS AND STUDY FIELDS
Res. Asst. Talip Demir
Şırnak University
talipdemir83@gmail.com

ABSTRACT
Interest in examining the social dimensions of medicine and health-disease
emerges much later than the establishment of sociology. One of the most
important reasons for this is that classical sociologists have not shown interest
in these issues. In the field of sociology of religion that emerged at the same time
as sociology in general, studies on health and illness have been neglected. The
works done have been very important, but often they have not covered certain
topics. For this reason, it is necessary to expand the research basin by opening
up new study areas. A limited number of studies have examined the relationship
between religion and medicine-health in terms of their social dimensions. We
can generally define this area, which we have called ‘Medical Sociology of
Religion’, as a ‘sub-discipline that deals with religion’s relation to medicine,
health and disease from a sociological perspective’. In other words, the main
interest of this sub-discipline is the intersection between sociology of health
and sociology of religion. The increasing importance of religion and medicine
in the 21st century necessitates new studies to be done in this area. One of the
most basic study topics of the medical sociology of religion is investigating
the interaction that religion and medicine have experienced from the past to
the present. In particular, the influence of religion and religious attitudes on the
development of medicine has a priority. Also of interest to the medical sociology
of religion are the following: religion’s impact on the health and disease; the
effect of religious beliefs on the causes of diseases; religious-cultural factors
affecting organ donation and transplantation; religious practices for therapeutic
purposes; religious dimensions of alternative or complementary medicine;
the effects of religious beliefs on euthanasia, surrogacy, in vitro fertilization,
abortion and contraception; the sacralization of medicine as a secular science;
the sociological dimensions of the Prophetic Medicine; the role and effect of
religion in patient-physician relations. In most of these issues, hardly any work
has been done in the West or in this country. In particular, field studies will
provide an interesting field of study for researchers who plan to work in the
field, as well as raising interest in the sociology of religion.
Key Words: Medical Sociology of Religion, Medicine, Health, Religion
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AZERBAYCAN CUMHURIYETI’NDE DIN POLITIKASININ DINAMIKLERI:
DEĞIŞEN SÖYLEMLER VE SIYASALAR
Dr. Öğr. Üyesi Asaf Ganbarov
Bakü İslam Üniversitesi
asafganbarov@hotmail.com

ÖZET
Bu araştırma, 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
din politikasının temel dinamiklerini incelemekte ve bu politikanın söylemsel ve
uygulama boyutlarında yaşanan değişim aşamalarını ele almaktadır. Araştırma
sürecinde, devletin din politikalarını ve söylemlerini bir taraftan Anayasa’nın
ve hukuki belgelerin, diğer taraftan ise resmi kararların, açıklamaların ve
uygulamaların incelenerek yorumlanması yöntemine başvurulmuştur. İlgili
kaynaklar ve belgeler, bağımsızlıktan sonra Azerbaycan’da din politikasının
birbirinden farklı üç aşamadan geçtiğini göstermektedir. İlk aşamada, bağımsızlığa
giden yolda din (İslam), milli kimlik olarak algılanmış ve milli-manevi değerlere
dönüşün sembolü olarak görülmüştür. Bağımsızlığı kazanma sürecinde din,
Sovyet rejimine karşı direnişin ve toplumsal dayanışmanın temel faktörü olarak
önemli işlevler yerine getirmiştir. Dönemin devlet başkanı ve yetkililer halka
yönelik konuşmalarında İslam’ın, Azerbaycan halkının milli-manevi değerlerinden
olduğunu ve Azerbaycan milli kimliğinin ayrılmaz bir bileşeni olduğunu sıkça
hatırlatmaktaydılar. Fakat bu dönemde toplum, dini-ideolojik boşluktan
yararlanan yabancı dini grupların yoğun propagandasına maruz kalmıştır. Dini
hayatta canlanma ve siyasal İslam’ın yükselmesi de bu dönemde gerçekleşmiştir.
İkinci aşama, dinin siyasallaşmasının önlenmesi ve dışa bağlı radikal dini gruplarla
mücadele etmekle başlar. Böylece, Azerbaycan devleti genelde dine, özelde ise
İslam’a karşı tutumunu yeniden belirleme aşamasına gelmiştir. 1995 yılında kabul
edilen Anayasa, nihai olarak “devletin dinden ayrı olduğunu” benimsemiş ve dinisiyasi yapılanmaların yasa dışı olduğunu karara bağlamıştır. Ayrıca yabancı dini
grupların faaliyetlerini kısıtlayan çeşitli yasalar uygulamaya konmuştur. Üçüncü
aşamada (2001), Azerbaycan devletinin din politikası, seküler politikadan
dini politikaya geçiş şeklinde tanımlanabilir. Nitekim bu dönemde “geleneksel
din” ve “geleneksel olmayan din” söylemi üzerinden, bir yandan milli-kimlikle
uyumlu ve politik olmayan dini hareketler devletin idari ve finansal desteğini
alırken, diğer taraftan ise “geleneksel olmayan dini yapılar” ulusal güvenlik ve
milli kimlik için bir tehdit kaynağı olarak algılanmaya başlamıştır. Sonuç olarak,
Azerbaycan devletinin din politikasının dinamiklerinin, değişen dini söylemler ve
yasal uygulamalar aracılığıyla dinin siyasallaşmasının ve aşırılığın önlenmesi, milli
kimlikle uyumlu ve hoşgörülü din anlayışının pekiştirilmesi olduğu görülmektedir.
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THE DYNAMICS OF RELIGIOUS POLITICS IN THE AZERBAIJAN
REPUBLIC: CHANGING DISCOURSES AND POLICIES
Asst. Prof. Asaf Ganbarov
Baku Islamic University
asafganbarov@hotmail.com

ABSTRACT
This research examines the basic dynamics of the religious policies of the
Azerbaijan Republic, which gained its independence in 1991, and deals with
the stages of change in the discoursive and practical dimensions of the local
politics. In the process of researching the religious policies of the state, as a
method, we have examined the Constitution and other legal documents, as
well as tried to interpret the official decrees and practices. The examination
of relevant sources shows that since independence, there were three different
stages in the religious policies of Azerbaijan. In the first stage – on the road
to independence, religion (Islam) was perceived as a national identity and was
seen as a symbol of returning to national-spiritual values. In the process of
independence, religion has fulfilled its important function as a basic factor of
social solidarity and resistance to the Soviet regime. The president and officials
frequently reminded that Islam is the national-spiritual value of the Azerbaijani
people and that Islam is a fundamental component of the national identity. But
in this period, society has been exposed to the intense propaganda of external
religious groups benefiting from the religious-ideological vacuum. The second
stage began with the prevention of politicization of religion and the struggle
with external religious groups. Thus, the Azerbaijan State entered the stage
of re-establishing its attitude toward religion in general and toward Islam in
particular. The Constitution that was adopted in 1995 ultimately declared “state
and religion separation” and proclaimed religious-political structures illegal.
In the third stage (2001), the Azerbaijan state politics toward religion can be
described as a transition from secular to religious politics. In this period, traditional
religious movements that were harmonious with the national identity received
state administrative and financial support. On the other hand, non-traditional
religions were perceived as a threat to the national security and identity. It was
concluded that the dynamics of the religious policies of the Azerbaijan State
amount to the prevention of politicization of religion and religious extremism,
as well as the reinforcement of tolerant and harmonious religious ideas with the
national identity through changing discourses and legal measures.
Key Words: Azerbaijan, Islam, Religious Politics
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SOSYAL ETKI VE HEGEMONYA OLGULARININ
DINI SOSYALITELER ILE İLIŞKISI
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarmış
Aksaray Üniversitesi
mustafa.sarmis@hotmail.com

ÖZET
Bu bildiride, bireyin toplum içerisinde sosyal etkiye bağlı olarak iradesini
kaybettiğini gösteren sosyal psikolojinin elde ettiği veriler ve hegemonya olgusu
arasında bir bağlantı kurularak, bu durumun dini sosyaliteler üzerindeki yansımaları
sosyolojik bir perspektifle mikro ve makro ölçekte sorgulanmaktadır. Öncelikle,
sosyal psikoloji disiplininin ‘Ash’, ‘Milgram’ ve ‘Otokinetik’ deneyleri başta olmak
üzere bireylerin sosyal etkiye bağlı olarak bilinçli bir eylem gerçekleştiremediklerini
açıklayan çalışmaların sonuçları tespit edilmektedir. Daha sonra, içselleştirilmiş
bir baskıyı ifade eden hegemonya kavramının bireyler üzerindeki etkilerinin
sosyal etki olgusu ile benzer yönleri karşılaştırılmaktadır. Son olarak, sosyal etki
ve hegemonya olgularının dini sosyaliteler içerisinde yer alıp almadıkları, nasıl
oluştukları ve sonuçlarının neler olduğu sorgulanmaktadır. Böylece bu olguların
bireyin dini yaşantısına yansımaları üzerinde çözümlemeler yapılarak, dini olarak
görülen inanç ve eylemlerin aslında bireyin bilinçli bir tercihi olarak ortaya çıkıp
çıkmadıkları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, mikro düzeyde; sosyal
algı, benlik, uyma, tutumlar, grup süreçleri, sosyal ilişkiler ve önyargılar gibi sosyal
psikolojinin ilgilendiği temel konuların bireylerin davranışlarını etkilemedeki
yönlerine vurgu yapılmaktadır. Makro düzeyde ise; sosyal yapı, sosyal bütünleşme,
sosyal düzen ve uyum, kültür, paradigma, iktidar, panoptikon, söylem ve bürokrasi
gibi sosyolojik kavramlar değerlendirilmeye alınarak bireyin toplum içerisindeki
konumu irdelenmektedir. Bu bağlamda dindarların gündelik hayat içerisindeki
sosyal ilişkilerinde veya dini gruplara katılan bireylerde, sosyal etkiye bağlı olarak
ortaya çıkan hegemonik sürecin bireylerin dini tutum ve davranışlarına nasıl bir
yön verdiği incelenmektedir. Sonuç olarak, bireyin dini bir grubun veya geleneğin
içerisinde bulunması onun farkında olmadan bu yapıyı içselleştirmesine ve ona
yönelik muhafazakâr bir tutum sergilemesine neden olabilmektedir. Yanlış bir
yapının dini açıdan meşrulaştırılması sonucunda sistemin gönüllü bir üyesi haline
gelen inançlı birey, artık bilinçsiz bir şekilde hakikatle ilgisi olmayan bu yapının
bir parçasına dönüşerek kurulu düzenin devamını sağlayan bir pozisyona sahip
olabilmektedir. Bu noktada böyle bir konuma düşen bireyin nasıl bir şekilde
iradesizleştiğinin tespit edilmesi, işleyen mekanizmanın ortaya çıkarılabilmesi
için oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Psikoloji, Sosyal Etki, Hegemonya, Dini Sosyaliteler.
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THE RELATION OF SOCIAL INFLUENCE AND HEGEMONY CONCEPTS
TO RELIGIOUS SOCIALITES
Asst. Prof. Mustafa Sarmış
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ABSTRACT
In this notice, a connection is made between the concept of hegemony and the
data obtained by social psychology, which shows that the individual loses his
or her will depending on the social influence within society, while the reflection
of this situation on religious socialites is questioned in macro- and micro-scale
from a sociological perspective. First of all, starting with “Ash”, “Milgram” and
“Autokinetic” experiments, studies explain that the individuals cannot perform
a conscious action depending on the social influence. Later on, the similarities
between the hegemony concept which refers to an internalized pressure on
the individuals and the concept of social impact are compared. Finally, it is
quesitoned whether social influence and hegemony concepts fall into the circle
of religious socialites, how they are formed, and what their results are. Within
this frame, at the micro level, the effects of the foundational subjects of social
pscychology — such as social perception, ego, attitudes, group processes, social
relations and prejudgements — on individuals’ behaviours are emphasized. On
a macro-level, concepts like social structure, social integration, social order and
compliance, culture, paradigm, panopticon, discourse and bureaucracy are
taken into consideration and by means of which, the place of the individual in
society is studied. Thus, by analyzing the reflections of these concepts on an
individual’s religious life, it tried to understand whether the actions and beliefs
that are accepted as religious occur as the conscious choices of the individual
or not. As a result, the presence of the individual in a specific religious tradition
can cause him to internalize this tradition without noticing it and even take
on a conservative attitude towards it. A faithful individual who has become a
voluntary ensuant of a religious system as a result of justification of a wrong
structure in a religious perspective can unconsciously take a position that allows
the current system (which has nothing to do with the truth) to continue. At this
point, it is absolutely important to detect how an individual ends up losing his
or her will in order to expose this mechanism at work.
Key Words: Social Psychology, Social Influence, Hegemony, Religious Socialites.
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TÜRKIYE’DE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI:
KIM KAZANDI? KIM KAYBETTI?
Dr. Öğr. Üyesi Selman Yılmaz
Ankara Üniversitesi
selyilmaz@ankara.edu.tr

ÖZET
Osmanlı Devleti’nin son zamanlarından günümüze varıncaya kadar merkez ve
çevre arasındaki çatışma toplumsal bölünmelerin temel nedenlerinden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu teze göre, merkezde bulunan görece küçük siyasi bir
elit grup devletin maddi kaynaklarından ve eğitim olanaklarından yararlanarak
devleti yönetme konusunda ayrıcalıklar elde etmektedir. Yıllar geçtikçe merkez
ve çevre arasındaki yarık artmakta, bu da toplumsal sorunları derinleştirmektedir.
Bu ayrımın oluşması ve devam ettirilmesinde din önemli bir kaynak olarak
kullanılmıştır. Muhafazakâr kesim çevreyi temsil ederken, seküler gruplar merkezi
temsil eder hale gelmiştir. Merkez elde ettiği ayrıcalıkları çevre ile paylaşmak
istememekte, çevrenin merkezden pay alma isteğini şiddetli bir tepki ile
engellemek istemektedir. Çok partili demokratik hayata geçiş, 1950’lerden sonra
hızla artan şehirleşme, muhafazakâr kesimin okullaşmaya artan ilgisi, 1980’lerde
devlet temelli ekonomi politikalarından liberal ekonomiye geçiş gibi birçok fırsat
çevreyi merkeze doğru yaklaştırmış ve merkezden pay alma iştahını artırmıştır.
Buna karşın merkez de elindeki siyasi, askeri ve bürokratik gücü kullanarak bu
geçişe direnmeye çalışmıştır. AK Parti iktidarının ilk iki döneminde de bu direncin
yüksek seviyede var olduğu görülmektedir. 2002’den günümüze merkez,
kendisine güç sağlayan hükûmet, cumhurbaşkanlığı, askeriye, yüksek yargı,
bürokrasi, medya, iş adamları gibi unsurları AK Parti ve dolayısı ile muhafazakâr
taban lehine kaybetmeye başlamıştır. Peki bu durum merkez-çevre ayrımının
ortadan kalktığı veya çevrenin merkezle yer değişimi olarak yorumlanabilir
mi? Türkiye’nin eski çevre grupları bugünün merkez grupları haline gelmiştir
diyebilir miyiz? Bu sunumda genel olarak bu iki sorunun cevabını arayacağız.
AK Parti iktidarının gücü ve muhafazakârların devlet organlarında her gün daha
fazla güç elde etmesi bu değişimin tamamlandığı konusunda yanlış bir algı
oluşturmaktadır. Hâlbuki merkezin gücü sadece devlet ve devlet olanaklarının
kullanımı olarak yorumlanmamalıdır. Yeni merkez olma konusunda istekli olan
çevre, önceki merkezin yüzyıllık bir birikimle oluşturduğu kültürel hegemonyayı
(cultural hegemony) aslında henüz kıramamıştır. Merkezin kültürel sermayesinin
(cultural reproduction, social reproduction) etkileri varlığını sürdürmeye devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Merkez-Çevre, Toplumsal Çatışma, Sosyal Değişim, AK Parti, Kültürel
Sermaye.
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ABSTRACT
The confrontation between the center and periphery is one of the most
important social divisions underlying Turkish politics since the late Ottomans.
During the last century, the cultural alienation of the masses (periphery) from
the elite (center) became apparent. The modernization of cultural life has only
broadened this cultural gap between the center and the periphery. In this
separation, the center represented the elite who possessed economic and
political power, have cultural and social capital, and adhere to a primarily secular
ideology. Meanwhile, the rest of the people comprised the periphery, who were
mostly religious, had less income and little formal education, and were beyond
the reach of state resources. In recent decades, the people on the periphery
have wanted to share the same benefits as those at the center, and these desires
have brought about some inevitable inconveniences. The by-product of these
social and political developments has led to people in the periphery increasing
their socio-political demands, enabling them to attain these requests. Increasing
urbanization since the 1950s, increasing schooling among conservatives by
reinstatement of religious courses to the curricula, increase in the number of
imam-hatip high schools, and an increase of conservatives economically due
to the transition of a liberal economy from state-based economy after the
1980s have served to consolidate the periphery and increased their appetite for
entering the center. Since 2002, the center has lost its power in government,
presidency, military, judiciary, bureaucracy, media, and business in favor of the
AK Party, especially in the last few years. Can we interpret this change as a
dislocation of the center and periphery? Has the previous periphery become the
new center? In this presentation, I will argue several answers to these questions.
Key Words: Center and Periphery, Social Conflict, Social Change, Justice and Development
Party, Social Capital
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KIMLIK İNŞASINDA SIVIL ÖRGÜTLENMELERIN YERI:
AVRUPALI TÜRKLER ÖRNEĞI
Doç. Dr. Yakup Çoştu
Hitit Üniversitesi
yakupcostu@hitit.edu.tr

ÖZET
Batı Avrupa devletleri, II. Dünya Savaşı akabindeki ekonomik kalkınma sürecinde
işgücü eksikliğini karşılamak için az gelişmiş ülkelere yönelerek, ikili anlaşmalarla
bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlardır. Bu kapsamda, söz konusu ülkeler
Türkiye’ye de yönelmişler ve 1961 yılında Almanya ile başlayan ikili işgücü
anlaşmaları zinciri, 1964’te Avusturya, Belçika ve Hollanda, 1965’te Fransa,
1967’de İsveç, 1969’da İsviçre, 1970’te de Danimarka ile devam etmiştir. Yapılan
bu ikili anlaşmalarla Türkiye’den Avrupa’ya “konuk işçilik” statüsünde göç
süreci başlamıştır. Geri dönme amaçlı gerçekleştirilen bu göç süreci, zamanla
zincirleme göç dalgası (aile birleşmeleri, evlilik, vb.), eğitimsel ve ekonomik
kaygılar, iltica, ikinci ve üçüncü neslin oluşması, yaşanılan ülkenin vatandaşlığına
geçiş, cenazelerinin bulundukları ülkelerde kendilerine tahsis edilen mezarlıklara
defnedilmesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı kalıcı hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler
sonucunda Avrupalı Türkler, yaşadıkları ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve
siyasal hayatında göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir demografik güce
kavuşmuşlardır. Yabancı bir ülkede kalıcı hale gelen ve anavatana geri dönme
ümitleri de git gide azalan topluluklar, bulundukları yerleşim bölgelerinde
kendilerine özgü kimlik ve aidiyet dünyaları inşa etmek zorunda kalmışlardır.
Bu doğrultuda, topluluğun çeşitli alanlarda hizmet sunmak üzere tesis ettiği
dernek ve vakıflar, aidiyet dünyası kurma yönünde atılan önemli adımlardan
biri olarak değerlendirilebilir. Tesis edilen bu sivil organizasyonların, topluluğu
oluşturan her bir alt grubun etnik, kültürel, ideolojik ve politik söylemlerine
göre farklılaştığı görülmektedir. Topluluğa ait bu kuruluşların sayısı hakkında
kesin bir bilgi olmamakla birlikte bunların, göçmen grupların nüfus oranlarının
yoğunlaştığı bölgelerde toplandığı görülmektedir. Bu kuruluşlar arasında, eğitim,
kültür, sanat, spor ve din hizmeti gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürüten dernek ve
vakıflar yer almaktadır. Bu bildiride, Avrupalı Türkler tarafından tesis edilen sivil
örgütlenmelerin, özellikle ikinci ve üçüncü neslin kimlik inşası ve muhafazasındaki
rolü makro-sosyolojik perspektiften hareketle tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupalı Türkler, Sivil Örgütlenmeler, Kimlik.
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ABSTRACT
In the aftermath of the Second World War, Western European countries have
focused on underdeveloped countries in order to supply their labour force in
the development process. They tried to supply their need for labour by signing
bilateral agreements. Within this framework, those countries focused on Turkey,
and in 1961 starting with Germany’s bilateral labour work agreement series which
moved on to Austria, Belgium, Holland in 1964, France in 1965, Sweden in 1967,
Switzerland in 1969, and Denmark in 1970. The migration process started from
Turkey to Europe with these bilateral agreements under the name of ‘temporary
workers’. The purpose of the process of migration was temporary at first,
however in time it has become permanent due to various reasons such as waves
of chain migration (family unification, marriage, etc.), educational and economic
opportunities, refuge, the formation of the second and third generations,
acquiring citizenship, burying their dead in a cemetery assigned for them in
their host countries, etc. Nowadays, European Turks have become a significant
demographic in the economic, social, cultural and political fields in their host
countries. When Turkish immigrants in various European countries started to
lose their hope on returning to their mainland and realised that they were there
to stay, the necessity of building their own identity and belonging became
obvious. The civil organisations founded by them differentiate in accordance
with the ethnic, cultural, ideological and political discourse of each subgroup
which constitutes their community. Although there is no certain information on
the number of civil organisations which belong to Turkish communities living in
Europe, it can be observed that these organisations are mainly in areas/cities
heavily populated by Turkish immigrant groups. Associations and foundations
carrying out educational, cultural, artistic, athletic and religious activities are
among them. In this paper, the role of civil organisations founded by European
Turks for the formation and maintenance of identities of second and third
generations will be discussed from a macro-sociological perspective.
Key Words: European Turks, Civil Organisations, Identity
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ALMAN DEVLETI’NIN İSLAM POLITIKASI:
ALMAN İSLAM KONFERANSI ÖRNEĞI
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ÖZET
2006 yılında Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından ilk defa Almanya’daki
Müslümanların sıkıntılarını dile getirmek üzere bir Alman İslam Konferansı
(AİK) düzenlendi. Ana hedefler arasında Almanya’da yaşayan Müslümanların
entegrasyonu ve değerler uyuşumunu sağlamak, Alman devlet okullarında İslam
din dersi ve üniversitelerinde İslam İlahiyat derslerinin verilmesi ve radikal İslami
gruplara karşı adımların atılması yer alıyordu. Katolik ve Protestan Kiliselerinde
olduğu gibi, Almanya’daki Müslümanlar adına konuşabilen bir muhatap
bulunmamaktadır. İslam Konferansı’nda en üst organı “Yönetim Kurulu” oluşturur
ve bu kurulun yarısı Alman devleti temsilcileri ve diğer yarısı da Müslüman
dernek temsilcilerinden oluşur. Alman devleti adına belediye, eyalet ve federal
yapıyı temsil eden kişiler; Almanya’da yaşayan Müslümanları temsilen de dernek
temsilcileri yer alır. Bu kuruluşlar şunlardır: Ahmadiyya Müslüman Cemaati
(AMJ), Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Almanya’daki Boşnakların
İslami Birliği Merkez Konseyi (IGBD), Almanya’daki Şii Cemaatlerin İslami Birliği
(IGS), Almanya Federal Cumhuriyeti için İslam Konseyi (IRD), Almanya Türk
Toplumu (TGD), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslami Kültür Merkezleri
Birliği (VIKZ), Almanya’daki Faslıların Merkez Konseyi (ZmaD veya ZRMD),
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD). AİK’in kuruluşundan bu yana
Müslümanların Almanya’daki durumunu ele alan birçok yayın yapıldı, faaliyet ve
paneller düzenlendi, AİK’in gündemine yeni konular eklendi, çocuk ve gençlerin
refahları, yaşlı bakımı, kamu kurumlarında imamlar tarafından ruhani destek gibi
meseleler üzerinde duruldu. Fakat Alman devletinin muhatabı olma açısından
Müslümanların hukuki altyapısı çok az gelişti. 2013 yılından bu yana kiliselere
eşit Alman devletinin muhatabı ünvanını (Körperschaft des Öffentlichen Rechts)
kazanan tek Müslüman dernek, Ahmadiyya Müslüman Cemaati’dir. Diğer
Müslüman derneklerin sadece küçük bir kısmı dini cemiyet olarak tanınırken
(mesela dini cemiyet ünvanını alan Hessen eyaletindeki DİTİB cemiyeti gibi);
büyük bir kısmı ise, halen dini cemiyet statüsünü kazanma çabası içerisindedir.
Anahtar Kelimeler: Alman İslam Konferansı, İslam Politikası, Müslümanlar, Almanya.
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THE ISLAM POLICY OF THE GERMAN STATE:
THE EXAMPLE OF THE GERMAN ISLAM CONFERENCE
Asst. Prof. Aysun Yaşar
Mustafa Kemal University
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ABSTRACT
The German Islam Conference (GIK) was founded in 2006 by the German
Ministry of the Interior to deal with the problems of Muslims in Germany. The
main issues were the adaptation of Muslims to the values of the German state,
the teaching of Islamic instruction in public schools, the teaching of Islamic
theology at universities, and measures taken against radical Islamic groups.
There is no cooperation partner for the German state according to the Catholic
or Protestant Church. The steering committee, being the highest organ of the
GIK, consists of German state representatives on the one side and Muslim
association representatives on the other. On behalf of the German state, there
are representatives of the municipalities, federal lands, and federal state; on
behalf of the Muslims, there are Islamic association representatives. Since the
founding of the GIK, a lot of publications concerning the situation of Muslims
in Germany have been made, numerous activities, panels and new issues were
included, child and youth welfare as well as geriatric assistance and pastoral care
in public facilities. But the judicial infrastructure of the Muslim as a cooperation
partner of the German state (Körperschaft des Öffentlichen Rechts) has seen
very little development. The only Muslim association which in 2013 got the title
of being a cooperation partner of the German state, equivalent to both Christian
Churches, is the Ahmadiyya Muslim Jamaat. A small number of other Muslim
associations are recognized as a religious community in some federal lands, e.g.
DITIB in Hessen; others are still attempting to get that status.
Key Words: German Islam Conference, Islamic Policy, Muslims, Germany
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BATI MEDENIYETI, DIN VE GELENEKSELCILIK
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ÖZET
19. yy’dan beri Batı medeniyeti ve Batı’ya ait gelişmeler, hem Türkiye hem
de diğer Müslüman dünyada çoğunlukla tek yönlü ve yüzeysel olarak ele
alındı. Batı’nın endüstrileşme süreci ve yakaladığı teknik, ekonomik ve askeri
başarısı kendi içinde barındırdığı sosyal sermaye faktörü göz önüne alınmadan
hesaplandı. Batı sadece sekülerleştiği için bu başarıyı yakaladığı düşünüldü. Doğu
medeniyetinden Batı’yı araştırmaya gelen genç insanlar, Batı’nın ortaya koyduğu
gelişmelerin arkasındaki çalışma azmi, dürüstlük, disiplin, sabır ve sorumluluk
gibi önemli etmenleri görmedi veya görmezden geldi. Bu yüzden son iki yüz
yıldır İslam dünyasında sömürge idaresi altında kalmayan hem Türkiye, İran
ve hem de sonradan bağımsız olan tüm İslam coğrafyası istedikleri ekonomik,
askeri ve teknik gelişmeyi bir türlü yakalayamadılar. Bunun arkasında yatan iki
önemli etken varolageldi. Birincisi, gelişme ve terakkiyi salt seküler metaforlarla
anlamaya çalışan ve Batı’nın gelişmesinde ana etken olan insan sermayesi ve onu
besleyen görgü kuralları, sorumluluk, disiplinli çalışma kültüründen yoksun bir
terakki anlayışı. İkincisi, Batı’nın kurumsal zenginliğinin kendi Katolik/Protestan
ve geleneksel deneyimlerinden kaynaklandığını görememek. Bugün siyasi olarak
seküler olsa bile, Batı medeniyetini ayakta tutan ana omurga gelenekselciliktir.
Bu geleneksellilik bir ayağı eski deneyim ve tecrübelere dayanan ve diğer ayağı
araştırma ve varolanı bir üst seviyeye çıkarma meyli olan toplumsal uzlaşmaya
borçludur. İnsan sermayesi ise yine bu geleneksellilik üzerinden beslenmektedir.
Bugün modern bildiğimiz ortalama bir Avrupalı çocuk, adab-ı muaşeret derslerini
ailesinden öğrenmek zorundadır. Bu, onun hem okulda, çevrede, topluluk içinde
hem de ileride bir vatandaş olarak devlete karşı nasıl hareket edeceğini daha
küçük yaşta öğrenmesine yardımcı olur. Bu bilinç ve sorumlulukla yetişen bireyler,
daha sonra beşeri sermayeyi teşkil eden hücreler halinde Batı medeniyetini inşa
eden sosyo-ekonomik sermayenin de ortaya çıkmasını sağlar.
Anahtar Kelimeler: Batı, Gelenekselcilik, Din, Görgü.
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ABSTRACT
This study tries to explain that ever since the 19th century, western civilization
and western developments have often been discussed in a one-sided manner
in both Turkey and the rest of the Muslim world. The industrialization process
as well as the technical, economic and military achievements of the West have
often been analyzed without taking their social capital factor into account. It
was thought that the West has only succeeded thanks to its secularization
development. A researcher from the Oriental world who came to study western
civilization often ignored the important socio-ethical factors of Western
civilization such as work ethic, honesty, discipline, patience, and responsibility.
Most of the young intellectuals and diplomats from the late Ottoman Empire
and political figures in the early Republic of Turkey who were trying to achieve
Western civilization had missed those points about the West. First, they did
not look at the importance of human capital and values such as responsibility,
discipline, work ethic, but persistently focused on secular metaphors. Second,
they also could not see the institutional richness of the West which is rooted in
its own Catholic / Protestant and traditional experiences. Even if it is politically
secular today, the main backbone of Western civilization is traditionalism.
This tradition inherits the sincerity of social consensus, which is based on old
attitudes and experience in which human capital is fed on this tradition. Today,
the average modern European child learns the country’s tradition and values or
morals from an early age in the family. This helps him or her to learn values such
as politeness and respect both for his teachers, people around him, friends in
school and community. Individuals who grew up with this level of consciousness
and responsibility also paved the way for the emergence of socio-economic and
human capital, which constitutes Western civilization.
Key Words: The West, Religion, Tradition, Social Capital
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SEKÜLERLEŞME TEORILERI SEKÜLER MI?
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ÖZET
Bu çalışma, klasik sosyoloji geleneği içinde mensubiyet/aidiyet krizi
sorununa odaklı rasyonelleşme tezlerinin din odaklı sekülerleşme teorilerine
dönüşümünü, yanı sıra da sosyolojik bir bilgi olarak sekülerleşme teorilerinin
Batı dışı alanlardaki, özellikle de ülkemizdeki toplumsal kullanımını ele alma
niyetindedir. Rasyonelleşme karşısında aidiyete ve topluluğa ne olduğu sorusu
klasik sosyolojinin temel meselesidir. Rasyonelleşmenin giderek bireyselleştiren
etkileri karşısında Batı medeniyetinin sürekliliğini sağlayan mensubiyet biçimine
ne olduğu sorusuna cevap ve hatta çözüm bulmak için dini kendine konu
edinmiştir. Klasik sosyolojinin bu açıklamaları sosyolojik kuramlara dönüştükçe
mensubiyeti ele alan rasyonelleşme tezlerinin ekseni değişmiş, aidiyet yerine din
odaklı sekülerleşme teorileri cisimleşmiştir. Böylece mensubiyeti tartışmanın tali
bir meselesi olan din; sekülerleşme teorilerinin odağına yerleşmiş, aidiyete ne
olduğu sorununun yerini dine ne olduğu sorusu almış, mensubiyet sorunu ise
dinsel rasyonelleşmeyle ilişkilendirilerek dine ne olduğuna bağlı tali bir mesele
haline gelmiştir. Neticede 19. yüzyıl klasik sosyolojinin rasyonelleşme karşısında
Batı medeniyetinin geçirdiği genel aidiyet/anlam krizini teşhis etmek üzere
geliştirdiği açıklamalar, süreç içinde yön değiştirerek daha dar bir alana çekilmiş
ve salt din odaklı sekülerleşme teorileri içine hapsedilmiştir. Öte yandan sosyolojik
bir bilgi olarak sekülerleşme teorilerinin bu özniteliği, üretim süreci ve dönüşümü
modern merkezler ve modernlik dışı periferi açısından birbirinden farklı işlevleri
yerine getirmiş ve ayrı sonuçları doğurmuştur. Modern gerçekliği temsil eden
sekülerleşme teorilerinin periferiye olduğu gibi taşınması; bu sosyolojik bilginin,
geleneğin yerini modernlik, geleneksel aidiyetin yerini kurgusal kimliklerive
toplulukların aldığı bir yapılanma için entelektüel bir model/ideoloji olarak
işlemesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu model, Batı’nın geçirdiği dinsel
rasyonelleşmenin ülkemiz örneğindeki premodern alanlarda nesnelleşmesine
zemin hazırlamış, Batılı dinsel yapıyı periferiye taşımanın meta belleği olma
işlevini görmüştür. Bir entelektüelizasyon sürecini yaratarak dinin bir ideoloji
olarak üretimine, ötekileştirilen bir Batı ve modernlik fikri üzerinden kendi sosyal,
kültürel ve ekonomik sermayesini üretebilen ortodoks epistemik cemaatlerin
teşekkülüne zemin hazırlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sekülerleşme, Aidiyet, Kimlik, Sosyolojik Bilgi.
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ARE SECULARIZATION THEORIES SECULAR?
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ABSTRACT
This study aims to deal with the transformation of the classical sociological
view of rationalization by focusing on the problem of belonging in religiousoriented secularization theories. Furthermore, it aims to discuss the social use of
secularization theories in non-Western societies such as ours. The explanations
that the 19th century classical sociological tradition was developed in order
to determine the general identity/meaning crisis of Western civilization in
the face of rationalization changed direction in the course of time and then
confined to a narrower field and into the purely religious-oriented secularization
theories. The crisis of belonging in modern times is almost a fundamental
issue in classical sociology. Classical sociology has examined religion in order
to reveal the relationship between rationalization and the crisis of belonging
and even to find a solution to it. As the classical sociological explanations
turn to sociological theories, the focus is on the view that rationalization has
changed and that theories of secularization (which focus more on religion
than the crisis of belonging) have appeared. When dealing with the crisis of
belonging, classical sociology examines religion, centering on the theories of
secularization. Secularization theories, as sociological knowledge, have fulfilled
different functions for modern centers and peripheries and produced distinct
results. Secularization theories have become an intellectual model that drives
the modern transformation in the periphery. This model created an intellectual
ground for religious rationalization of the West in our country. Furthermore, for
non-Western societies, secularization theories amount to an ideology beyond
being a scientific explanation.
Key Words: Secularisation, Belonging, Identity, Sociological Knowledge
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BIR HAFIZA ZINCIRI SORUNU OLARAK SEKÜLERLEŞME
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ÖZET
Geleneksel Müslüman toplumlarda dinî kaynaklara iman kendi başına bir
anlam ifade etmemiş; Müslüman olmanın göstergesi söz konusu kaynaklara
belli bir gelenek veya hafıza zinciri üzerinden inanmakla gerçekleşmiştir. Bu
çerçevede dindarlığı belirleyen en önemli husus, belli bir hafıza zincirine bağlı
olarak tanımlanan dini yaşam biçimlerine bağlılık düzeyi olmuştur. Müslüman
toplumlarda hafıza zincirleri mezhep ve gelenekler üzerinden varlığını
sürdürmüştür. Bu bağlamda dinî kaynaklara hangi hafıza zinciri üzerinden
iman edildiği mühim bir mesele olagelmiştir. Dolayısıyla dinî kaynakları aktaran
hafıza zincirinin güvenilirliğine ve meşruiyetine iman etme, dinî konulara ilişkin
temel inançların ön şartı olmuştur. Bu tebliğin amacı, geleneksel dinî yaşama
kaynaklık eden hafıza zincirine duyulan inanç ile geleneksel dindarlığın varlığının
sürdürülmesi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Biz bu ikisi arasında doğru orantılı
bir ilişki olduğunu savunuyoruz. Diğer taraftan ise, hafıza zincirine duyulan inanç
ile sekülerleşme arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu öne sürüyoruz. Başka bir
anlatımla; hafıza zincirine inancın geleneksel dindarlık ile, bu inancın azalmasının
da sekülerleşme ile paralel yürüdüğünü söylemek mümkündür. Yüzyıllar
boyunca hafıza zincirleri dinî yaşam için bilgi kaynağı işlevi görmüş, toplumda
duyulan bu inanç ile dinî yaşamın canlılığı ve sürekliliği birlikte yürümüştür. Fakat
modern dönemle birlikte hafıza zincirlerine inancın giderek önemini kaybettiğini
ve buna paralel olarak da seküler yaşamın ağırlık kazanmaya başladığını
görüyoruz. Hafıza zincirine inancın önemini kaybetmesi öncelikle entelektüel
düzeydeki çalışmalarla kendini göstermiştir. Afgani vb. entelektüellerle başlayan
bu sürecin zirve noktası, Müslümanların giderek dini konularda tek otorite olarak
Kur’an-ı Kerim’i görmeleridir. Bu bağlamda bize göre sekülerleşme, dinî inancın
buharlaşma sürecini değil; geleneksel inanma biçiminin yeni inanma biçimleri
ile yer değiştirdiği bir süreci ifade etmektedir. Günümüzde neo-selefiliğin bu
derece yaygınlaşabilmesi, modernitenin etkisiyle hafıza zincirine dayanan
dindarlığın aşınması sonucu mümkün olmuştur. Bireyselleşmenin yükseldiği bir
ortamda hafıza zincirine dayanmayan neo-selefiliğe yöneliş şaşırtıcı değildir. Bu
bağlamda neo-selefiliğin modern dönemde rağbet görmesinin asıl sebebinin
hafıza zincirine inancın azalması olduğunu vurgulamak gerekir. Dolayısıyla neoselefiliğin yükselişinin sekülerleştirici bir etkisi bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hafıza Zinciri, Sekülerleşme, Neo-selefilik.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to determine the relationship between the belief
in the chain of memory that forms the basis of traditional religious life and the
maintenance of traditional religious devotion. We argue that there is a direct
correlation between these two. On the other hand, we suggest that there is an
inversely proportional relationship between secularization and the belief in the
chain of memory, which is the origin of traditional religious life. In other words,
we argue that belief in the chain of memory is parallel to traditional piety, while
a lack of belief in the chain of memory is parallel to secularization. For centuries,
these memory chains have functioned as a source of information for religious
life, while belief in the chain of memory in society and the vitality and continuity
of religious life coexisted. But with the effects of the modern era, it is seen that
belief in the chain of memory has become increasingly unimportant and parallel
to this, the secular lifestyle has begun to gain strength. The loss of belief in the
chain of memory first manifested itself in studies at the intellectual level. This
process peaked with intellectuals like Afgani, along with the fact that Muslims
are increasingly seeing the Qur’an as the sole authority on religious matters.
In this context, the process known as secularization is not the disappearance
of religious belief but rather the disappearance of the traditional way of
believing. It is now possible for neo-salafism to spread to such a degree that
it can find its own ground quickly despite the influence of modernity and the
erosion of religiosity based on the chain of memory. In an environment where
individualization has arisen, it is not surprising that a religion which does not
rely on a chain of memory relies on neo-salafism. In this sense, the popularity of
neo-salafism is the result of the decline of belief in the chain of memory, in other
words, secularization. Similarly, there is a secularizing effect that emanates from
the rise of neo-salafism.
Key Words: Chain of Memory, Secularization, Neo-Salafism
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PETER BERGER SÖYLEDI DIYE SEKÜLERLEŞME TEZI ÇÖKER MI?
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ertit
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ÖZET
Son dönemlerde Türkiye’nin sekülerleştiğini iddia eden teorilere karşılık,
sekülerleşme tezinin çöktüğünü ve bu nedenle Türkiye’deki toplumsal
dönüşümün bu “başarısız” teori ile açıklanamayacağını iddia eden birçok çalışma
yayımlandı. Sekülerleşme tezinin çöktüğünü iddia eden akademisyenler genellikle
şu yaklaşımı benimsediler: “Daha önce sekülerleşme tezini savunan Peter Berger
artık fikrini değiştirmiştir, o nedenle sekülerleşme tezi çökmüştür ve dolayısıyla
Türkiye de doğal olarak sekülerleşmemektedir.” Türkiye’deki akademisyenler
sekülerleşme tezini çürütmek için bu cümleyi sıklıkla kullanmalarına rağmen,
bu iddianın detaylarına inilmediği için Berger’in hangi verilere dayanarak fikrini
değiştirdiğini ve modernleşmeyle birlikte desekülerleşen hangi toplumlardan
bahsettiğini anlamak ve onları eserlerinde bulmak mümkün görünmemektedir.
Bu bildiride, öncelikle Türkiye’deki akademisyenlerin iddialarını desteklemek
için kullandıkları Berger’in eserleri detaylıca incelenecek ve onun sekülerleşme
tezinin çöktüğüne dair ortaya koyduğu kanıtlar tartışılacaktır. Bildiri, Berger’in
eserlerindeki temel iki eksiklik üzerinden sorunsal alana vurgu yapmaktadır.
Birincisi, sekülerleşme tezinin çöktüğü iddiası, ampirik bir veriye dayanmamaktadır.
Okuyucu Berger’in iddia ettiği desekülerleşme süreçlerini ne niceliksel ne de
niteliksel çalışmalar ışığında onun eserlerinde görememektedir. İkinci sorunlu
taraf ise, modernleşme sürecini deneyimlemeyen toplumlardaki desekülerleşme
süreçlerinin sekülerleşme teorisinin çöküşü olarak ortaya konmasıdır. Bu yöntem
“modernleşme sekülerleşmeye sebep olur” iddiasındaki sekülerleşme teorisinin
bir yarısını yok saymak anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bildiri, Berger’in
teorideki ve yöntemdeki açmazlarını ortaya koyduktan sonra, şu soruya
yanıt arayacaktır: Neden Türkiye’deki akademisyenler veriye dayanmayan ve
sekülerleşme teorisinin temel iddiasını görmezden gelen eserleri sorgulamadan
kabul etmektedir? Bu noktada iki muhtemel sonuca ulaşılmaktadır. Birincisi,
sekülerleşme teorisini destekleyen eserlerin -Berger’in iddiasını yanlışlayan
eserlerin- henüz yeterince Türkçe’ye çevrilmemiş olması. İkincisi ise, Berger’in
iddia ettiği şeylerin, yani sekülerleşme teorisinin çökmesinin, arzulanan iddialar
olmasıdır. Bildiri bu tartışmalardan sonra şu sonuca varmaktadır: Berger’in
indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmayan ve verisiz iddialarının yer aldığı
“konuşmaları” ya da “internet yazıları” bir teorinin çöküşünü izah etmek için
yeterli olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: Peter Berger, Sekülerleşme Teorisi, Türkiye Akademiyası.
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ABSTRACT
Recently, in response to studies which argue that Turkey has become secularized,
studies claiming that the secularization theory has collapsed and thus social
transformation in Turkey cannot be explained by means of this “failed” theory
have also been published. Those defending the collapse of the secularization
theory mostly adopt the following approach: “Peter Berger who used to defend
the secularization theory has now changed his mind, therefore, secularization
theory has collapsed, and naturally, Turkey is not becoming secular — due to the
collapse of the theory”. For this reason, this paper will first attempt to examine
in detail Berger’s works as used by academics in Turkey to support their claims,
and then it will discuss the evidence provided by Berger on the collapse of the
secularization theory. This paper explains its position based on two fundamental
deficiencies in Berger’s works. First, in asserting that the secularization theory
has collapsed, Berger grounds his claim on no empirical data. Readers cannot
see in Berger’s works the desecularization processes he claims in light of
quantitative or qualitative studies. The second problematic point in Berger’s
works is that the desecularization processes in societies that have not undergone
a process of modernization are presented as the explanation for the collapse
of the secularization theory. Such an approach would mean that the idea of
“modernization leads to secularization” is disregarded. After displaying Berger’s
dilemmas both in theory and methodology, this paper addresses the following
question: Why do academics in Turkey accept without question Berger’s works
that are based on no data and ignore the fundamental claim of the secularization
theory? At this point, this paper is able to draw two possible conclusions. The first
is that works supporting the secularization theory have not been translated into
Turkish, at least not (sufficiently) yet. The second is that what Berger asserts, i.e.
the collapse of the secularization theory, is actually nothing other than wishful
thinking. After these discussions, this paper reaches the following conclusion:
Berger’s “remarks” or “online writing” that have not been published in indexed
and refereed journals and involve claims without presenting any supporting data
may not suffice to explain the purported collapse of the secularization theory.
Key Words: Peter Berger, Secularization Theory, Turkish Academia
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ÖZET
Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllara baktığımızda, mobilitesi yüksek toplumlarla
karşılaşırız; iki dünya savaşı, teknolojik gelişmeler, küresel bir toplum yapısı
ve başka birçok neden sonucunda toplumsal değişmeler meydana gelmiş ve
bu durum yeni zorlukları beraberinde getirmiştir. Bu zorlukların her toplumsal
düzeyde olduğuna şahit olmaktayız; zira kitlesel hareketlilikler, ekonomi veya
siyasetle sınırlı kalmayıp bir dizi meseleler üzerinde etkili olmuştur. Ulus-devlet
anlayışları değişmiş, yeni hukuki düzenlemeler ortaya çıkmış, azınlıkların hakları
ve başka birçok konu tartışılır hale gelmiştir. Söz konusu gelişmeler sosyal ve
toplumsal anlamda da etkili olmuştur; çünkü yeni talepleri olan daha heterojen
bir toplumsal yapı ortaya çıkmıştır. Avrupa’nın son 50-60 yıl içinde bu süreçten
oldukça etkilendiğine ve yeni kimliklerle karşı karşıya kaldığına şahit olmaktayız.
Türkiye ve başka ülkelerden giden ekonomik göçmenler, ilk başta para kazanıp
geri dönmek üzere buralara gitmişlerdir; ancak onların hala geri dönmedikleri ve
üçüncü veya dördüncü nesil ile birlikte orada kaldıkları bilinmektedir. Araştırmanın
konusu, bahsi geçen bu nesillerdir; zira bir yandan büyüklerinin kültürlerini
yansıtmaktadırlar, öte yandan da yetiştikleri ülkelerin özelliklerini taşımaktadırlar.
Dolayısıyla çalışmamızda, “postmodern”, “çokkültürlü” veya Bauman’ın ifadesiyle
“akışkan” bir çevrede yetişen bu çocukların kimlik oluşumları ele alınacaktır.
Bu bağlamda, yetiştikleri her iki toplumla bağlarını koparmamaları nedeniyle
Türkiye’ye okumak için gelen öğrenciler incelenecek ve din faktörünün böyle
akışkan bir çevrede kimlik oluşumu için nasıl bir rol üstlendiği tartışılacaktır.
Çalışmanın yöntemi için fenomenoloji tercih edilmiştir; bilindiği üzere bu
yöntem, “yaşam dünyasını” ortaya çıkarmaya çalışmakta ve bunun için deneyimi
yaşayanların anlatıları üzerinden fenomeni -yani burada dinin kendi kimlikleri
üzerindeki rolünü- anlatmayı ve açıklamayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü Kimlik, Fenomenoloji, Türk Göçmenler, Din, Bauman.
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IDENTITY FORMATION IN CROSS-CULTURAL CONTEXTS:
THE ROLE OF RELIGION
Lecturer Şeyma Akın
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ABSTRACT
The 20th and 21st centuries had and still have highly mobilized societies;
migrations due to the two world wars, technological developments, a globalized
society, and many other reasons have led to a change in social structures,
bringing with it new challenges. Such challenges are felt at every level since the
outcomes of mass mobility were not restricted to the economy or politics; on
the contrary, they had a huge impact on a range of issues. The idea of the nationstate was changed, new forms of legal structures were required, the educational
system had to be revised, the rights of new minorities had to be discussed,
etc. These developments also influenced the social and societal aspects as
these migrations resulted in a more heterogeneous society with new demands.
Europe was highly affected especially over the last 50 or 60 years, thus giving
rise to new forms of identities. Economic migrants, e.g. from Turkey, first went to
these countries with the aim of earning money and returning a few years later;
however, they stayed and are still there, now into the third or fourth generation.
The focus of this paper is these new generations since they still bear aspects
of their grandparents’ cultures and at the same time of the country they grew
up in. Therefore, the paper aims to understand the identity formation of these
students who grew up in a “postmodern, multicultural” (or in Bauman’s concept,
“liquid”) environment and who came to Turkey to study. Thus, it seeks to analyse
students who came to Turkey to study, since they bear aspects of each society
or culture, and to discuss the impact of religion in shaping their identity in such
a liquid environment. The research method here will be phenomenology since it
tries to ‘reveal’ the Lebenswelt (life world) of those who have experienced the
phenomenon – here, the role of religion on their identity formation — and will be
based on the narration of participants in interviews.
Key Words: Multicultural Identity, Phenomenology, Turkish Migrants, Religion, Bauman
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KIMLIK VE KARAKTER OLUŞUMUNDA OKULUN ROLÜ
Öğr. Gör. Nedim Öz
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
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ÖZET
İnsanlar, tutum ve davranışlara sahip olarak doğmazlar, bunları sonradan
öğrenirler. Dolayısıyla, sosyolojik bağlamda kişiliğin oluşumu ancak topluluk
hayatında mümkündür. Bireyler bütünleşmeyi, toplumsal değer ve normları
toplumsallaşma sürecinde öğrenmektedir. Toplumsallaşma süreci, toplumun
maddi kültür ve manevi-dini kültür ögelerini içerisinde barındırır. Maddi
kültür unsurlarını öğrenen birey, aynı zamanda toplumu sosyal-kültürel olarak
şekillendiren dini inanç, değer, norm, duygu, düşünce ve davranışları da kazanır.
Böylece o, dini gelişimini sürdürürken içinde bulunduğu toplumun kültürüne de
ayak uydurur. Bu durum, genel toplumsallaşma sürecinden bağımsız oluşan bir
süreç olmayıp, onun içinde gerçekleşen bir olgudur. Bu bağlamda çalışmamızda,
genel toplumsallaşma süreci içerisinde önemli bir yeri olan ‘okul’un dini
toplumsallaşma üzerindeki etkileri üzerinde duracağız. Dini toplumsallaşma,
insanların dini tercihlere sahip olmaya başladıkları sürece işaret eder. Bu nedenle
insandaki inanç, onun çevresiyle sosyal etkileşimi sonucu somutlaşabilmektedir.
Dini toplumsallaşma, insanın öteki insanlarla iletişim kurmasıyla ilgilidir. Bu
iletişimin formel yollarla gerçekleştirildiği kurumların başında okul vardır.
Okullardaki dini toplumsallaşma, öğretmenin aktarması ve arkadaşlarla
yaşayarak gerçekleşmektedir. Başka bir ifadeyle ahlaki kimliğin oluşumunda,
olumlu değerlerin bireylere kazandırılabilmesi için eğitim kurumlarının karakter
eğitimine önem vermeleri gereklidir. Mesela güvenilirlik, saygı-sevgi, sorumluluk,
dürüstlük, yardımseverlik, vatanseverlik, tevhit, adalet, sabır, şecaat, şefkat gibi
temel insani ve dini değerler, daha ilkokul düzeyinden itibaren teorik ve pratik
olarak benimsetilip uygulanabilirse, böylece kötü alışkanlıkları önleyici etkiye ve
müspet karakterli kişilere sahip olunabilir. Bu çalışmada, sembolik etkileşimcilik
bağlamında çocuğun ahlak eğitimi öğreniminde çok önemli bir yere sahip olan
okul, okuldaki arkadaş çevresi ve öğretmenler üzerinde durulacaktır. Bu derleme
çalışması, karakterli insanın inşasında, bireylerin toplumlaşmasında önemli
işlevlere sahip olan okulu; yani öğretmen ve arkadaş ilişkilerini ele almaktadır.
Zira ailede başlayan ahlaki kimlik oluşumu, okulda devam etmektedir. Okul,
çocuğun karakter eğitiminde eğitsel, kültürel ve toplumsal etkenlerin tümünü
içinde barındır. Bir toplumun geleceği karakter sahibi insanlara bağlıdır; güzel
ahlaklı karakterler ise kendiliğinden oluşmazlar. Bireyin ahlaki davranışlar
sergileyebilmesi için değerlerle donatılması bir zorunluluktur. Bu ahlaki
davranışlar, gençlere bireysel ve toplumsal sorumluluk kazandıracaktır.

74

Anahtar Kelimeler: Karakter, Sosyal Çevre, Okul, Toplumsallaşma.

International Symposium on Sociology of Religion, May 10-12, 2018 AKSARAY

THE ROLE OF THE SCHOOL IN FORMATION OF
CHARACTER AND IDENTITY
Lecturer Nedim Öz
Kilis December 7 University
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ABSTRACT
The socialization process includes both the material and spiritual-religious
culture of any society. Therefore, the individual who learns about the material
cultural elements also gains religious beliefs, values, norms, emotions, thoughts,
and behaviors that shape the society both socially and culturally. Thus, along
with religious development, the society upon which it is built also tries to keep
up with culture. This is not a process that is independent of the general process
of socialization, but rather a phenomenon that takes place within it. Therefore,
in our work, we will emphasize religious socialization in the school as part of the
general process of socialization. Religious socialization is about human beings
communicating with each other. The institution in which this communication
is carried out in a formal way is the school. Religious socialization in this area
refers to the transfer of religious culture to the teacher and living with friends.
For example, trustworthiness, respect-love, responsibility, honesty, helpfulness,
patriotism, unity, justice, patience, enthusiasm, compassion, basic human and
religious values can all be applied theoretically and practically since primary
school level, leading to the emergence of bad habits and preventive effects.
This compilation study examines the character of a person who has important
functions in the socialization of individuals, i.e. teacher and friend relations.
The school is part of the educational, cultural and social factors of the child’s
character education. The future of a society depends on people who have
character, and good moral character does not form itself in isolation. It is
imperative that the individual be equipped with values in order to be able to
exhibit moral behavior. These moral behaviors will be passed on to individuals,
along with social responsibility to young people.
Key Words: Identity, Character, Social Environment, School, Socialization.
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BIR KIMLIK İNŞA ETME SÜRECI OLARAK DININ
TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE ETKISI
Yaşar Yeşilyurt
Kırıkkale Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)
y.yesilyurt71@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışma, din ve toplumsal bütünleşme arasındaki ilişkiyi irdelemektedir.
İnsanlığın başlangıcından beri var olan din, tarihin her döneminde bireyi, grupları
ve toplumları etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmıştır.
Dinin eskiden beri toplumların hayatında temel bir faktör olarak yer alması ve
yaşam içerisinde büyük ve hızlı değişimlere sebebiyet vermesi; aynı zamanda
toplumların herhangi bir evresinde çözülmelere maruz kalması ya da çözülme
durumunda bütünleştirici bir etkiye sahip olması dinin toplumla olan ilişkilerini
göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede dinin toplumsal
bütünleşmeye etkisinin sosyolojik bir yaklaşımla incelenmesi ve gözlenmesi
mümkündür. Din, toplumların içine düşmüş olduğu yabancılaşmaya, kimlik
bunalımına, ayrılma ve kopmalara karşı etkili bir birliktelik duygusu ve biz bilinci
oluşturarak, yozlaşmanın ve değer bunalımının karşısında bütünleştirici bir
fonksiyon ifa etmektedir. Dinsiz bir toplum tarih boyunca görülmemiştir. İnsanlık
tarihinde önemli bir yere sahip olan dinin toplumsal hayatta meydana getirdiği
etkiler, günümüzde din sosyolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır.
Bu alanda yapılan çalışmalar, bize din ile toplum arasındaki ilişkilerin karşılıklı
olduğunu göstermektedir. Özellikle bir kimlik inşa etme süreci olarak dinin
toplumsal bütünleşme açısından yerine getirdiği fonksiyon, bu çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır. Bildirimiz, özellikle dinin toplumsal bütünleşmenin bir
biçimi olan mana etrafında sağladığı bütünleşmeye odaklanmaktadır. Çalışmanın
esas amacı, dinin mana etrafında nasıl bir bütünleşme meydana getirdiğini
ortaya koymaktır. Çalışmada belgeleme yöntemi kullanılarak önce kavramlar
tanımlanmış, daha sonra dinin nasıl bir toplumsal bütünleşme meydana getirdiği
incelenmiştir. Ayrıca bu konuda ortaya konan düşünceler sıralanarak, toplumsal
bütünleşme açısından dinin meydana getirdiği etki analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din, Kimlik, Toplumsal Bütünleşme.
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AS A PROCESS TO CONSTRUCT AN IDENTITY, THE ROLE OF RELIGION
ON SOCIAL INTEGRATION
Yaşar Yeşilyurt
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y.yesilyurt71@hotmail.com

ABSTRACT
This study examines the relationship between religion and social cohesion.
Religion, dating back to the beginning of human history, is one of the most
important factors affecting individuals, communities or societies in any period
of history. The fact that religion has long been a major factor in the lives of
societies has led to substantial and rapid changes in the lives of societies, the
exposure of those societies to societal resolutions or the social integration of
societal dissolution at any stage in society. It is possible that the effect of religion
on social cohesion can be examined and observed from a sociological approach.
An effective sense of unity against alienation, identity crisis, separation and
disunity, which fell into the societies of religion, functions as an integrative tool
against corruption and value depression by forming consciousness. An ungodly
society has not been seen throughout history. The influence of religion, which
has an important place in the history of humanity, on the social life is now
also part of the field of religious sociology. Studies in the sociology of religion
have shown us that the relations between religion and society are reciprocal.
Especially as a process of building an identity, the function that religion fulfills
in terms of social integration constitutes the subject of this essay. The study
focuses specifically on the unity that is provided by the meaning of religion as
a form of social cohesion. The main purpose of the study is to reveal what kind
of integration would bring about the meaning of religion. The study was done
using the method of documenting, where the concepts were firstly defined,
after which what kind of social integration did religion bring about as well as the
effects of religious integration on social integration were analyzed
Key Words: Religion, Identity, Social Integration.
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HOLLANDALI POLITIKACI GEERT WILDERS’IN “FITNA” FILMI
ÇERÇEVESINDE BIR ALGI VE İMAJ OLARAK İSLAMOFOBI
Hasan Gökmen
Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)
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ÖZET
Bu çalışmamızda, 2008 yılında Hollanda’da yaptığımız “Avrupa’da Müslümanlar
ve İslamofobi” (Hollanda Örneği) adlı Yüksek Lisans Tez çalışması hareket
noktası alınarak, Geert Wilders’ın “Fıtne” filmi ve o tarihten sonra Hollanda
basını (internet üzerinden) taranarak, içerik analizi tekniği ile İslamofobi kavramı
değerlendirilmektedir. İslamofobi, kavram olarak ilk ortaya konulduğu tarihten
günümüze çeşitli açılarından tanımlamalara uğramıştır. Bu çalışmada ise
İslamofobi kavramı Avrupa’da Müslüman göçmen toplumuna karşı ekonomik,
sosyal, kültürel ve dinî nedenlerden kaynaklı İslam ve Müslüman karşıtlığı
olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda kavram bileşeni olarak kullanılan “fobi”
sözcüğünün İslam ve Müslüman karşıtlığı olgusunu tam olarak yansıtmadığı
ortaya konulmuştur. Burada “fobi” irrasyonel korku anlamında kullanılsa da
bu kullanımla korku sahiplerini masumlaştıran bir ifade barındırmakta olduğu
düşünülmüştür. 2008 yılında saha çalışmasında ortaya koymuş olduğumuz
İslam’a ve Müslümanlara yönelik dini kimlik eksenli saldırıların 2014, 2015 ve
2016 yıllarında çeşitli kuruluşların yayımladıkları raporlarla yıldan yıla yükseldiği
görülmüştür. Kutsal mekânların kundaklanması, Müslümanların fiziki saldırıya
maruz kalışları ve çeşitli şiddet olayları bunlardan bir kaçıdır. “Fıtne” filmi Geert
Wilders tarafından 27 Mayıs 2008 yılında Hollanda’da gösterime konulacak salon
bulunamayınca internet üzerinden yayınlanan İslam karşıtı, kısa propagandist bir
filimdir. Wilders, bu filmde İslam ve Müslüman karşıtlığını en sert biçimde ortaya
koymuş, açıkça “terör” ve “terörist” ifadelerini kullanmaktan çekinmemiştir.
Filmde Batı toplumlarının tarihten gelen oryantalist imaj ve yaklaşımları ve son
dönem Batı medyasında İslam’ın şiddetle ilişkilendirilmesi olgusu oldukça sık
kullanılmıştır. Görüntülerde Kur’an ayetleri ve Müslüman bilginlerin konuşmaları
bağlam ve konjonktürden koparılarak, şiddet görüntüleri eşliğinde bir algı
inşası doğrultusunda ortaya konulmuştur. Basın yayın araçları tarandığında
(internet üzerinden) kullanılan dilin ötekileştirici ve nefret oluşturucu olduğu,
İslam ve Müslüman kavramlarının ise haber değeri genelde şiddet ve dışlayıcı
bir dile sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular neticesinde şu sonuçlara
varılmıştır; 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmadan günümüze İslamofobik
tutumların hızla yükseldiği, İslam ve Müslüman karşıtlığının politika ve etkin
araçlar vasıtasıyla körüklendiği görülmektedir. Bunun bir algı inşası ve imaj
oluşturmaya dönük kontrollü bir durum olduğu düşünülmektedir.
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ISLAMOPHOBIA WITHIN THE FRAMEWORK OF THE MOVIE “FITNA” BY
DUTCH POLITICIAN GEERT WILDERS AS AN IMAGE AND PERCEPTION
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ABSTRACT
In this study, using a field study we conducted in the Netherlands in 2008
“Muslims and Islamophobia in Europe” (Holland Example) Master Thesis study as
a starting point, the concept of Islamophobia is evaluated via the content analysis
technique by scanning Geert Wilders’ “Fitna” movie and the Netherlands press
(on the internet) after the film’s release. Islamophobia has undergone different
evaluations from various perspectives since the day it was first introduced as
a concept. In this study, the concept of islamophobia refers to opposition to
Islam and Muslims originating from economic, social, cultural and religious
reasons, especially against Muslim immigrants in Europe. In this context, it was
revealed that the word “phobia”, which is used as a concept component, does
not fully reflect the phenomenon of Islam and the opposition to Muslims. “Fıtna”
is an anti-Islamic, short propagandist movie published by Geert Wilders on the
internet on 27 May 2008, when no movie theatre in the Netherlands was willing
to show it. In this movie, Wilders exhibits Islam and Muslim opposition very
strictly and did not hesitate to use “terror” and “terrorist” expressions in terms
of Muslims. In this movie, Wilders shows his anti-Islamic and Muslim opposition
most harshly, and does not hesitate to use “terror” and “terrorist” expressions
to describe all Muslims. In the movie, the orientalist images and approaches
of western societies dating back to olden days and the phenomenon of the
relation of violence to Islam as recently portrayed in the Western media are used
quite often. In the images, the Qur’an verses and Muslim scholars’ speeches
were isolated from their context and conjuncture, but presented in favour of
constructing a certain perception accompanied by violent images. As a result
of the findings, the followings were concluded: it is seen that Islamophobic
attitudes have been increasing rapidly since we conducted the study in 2008,
and that opposition to Islam and Muslims has been incited by means of policy
and effective means. It is thought that this is a controlled situation for building
a certain perception and image.
Key Words: Islamophobia, Fitna, Violence, Perception, Image
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İSLAMOFOBİYİ ANLAMADA YENI BIR YAKLAŞIM:
GÜVENLIKLEŞTIRME TEORISI
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ÖZET
Temelini inşacı kuramdan alan ‘Güvenlikleştirme Teorisi’, uluslararası ilişkiler ve
siyaset bilimi literatürüne mevcut güvenlik tartışmalarına eleştirel bir yaklaşım
olarak 1990’larda girmiş ve o günden beri güvenlik çalışmalarında en popüler ve
baskın yaklaşım olmuştur. Güvenlikleştirme, en basit ifadesiyle, belirli aktörlerin
konuşma edimi yoluyla belirli konuları politika alanından çıkararak güvenlik
alanına taşımaları sürecini ifade etmektedir. Politikleştirmenin aşırı bir versiyonu
olarak da tanımlanan güvenlikleştirme, esasen olağanüstü önlemlerin alınmasına
olanak sağlaması nedeniyle ondan bir adım ötedir. Özellikle iletişim ve medya
kanallarının, kamuoyunun bu olağanüstü ve aşırı önlemler konusunda rızasının
alınması için kullanılması ve medyanın toplumsal etkisi, konunun sosyoloji
perspektifinden incelenmesini de zorunlu hale getirmektedir. Çünkü güvenlik
ihtiyacı Maslow’un da belirtiği gibi fizyolojik ihtiyaçların hemen ardından gelmekte
ve tehdit algısı kişilerin bulundukları toplum içerisindeki davranış şekillerini
önemli ölçüde etkilemektedir. Eğer güvenlikleştirmeye konu olan, bir din veya
o din içerisindeki bir dini grup ise, bu güvenlikleştirme eyleminin sonucunda
dini toleransın azalması sosyolojik bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle
ki İslam’ın güvenlikleştirilmesi, uzun yıllardır literatürde tartışılan ‘İslamofobi’nin
bir adım ötesi olarak karşımıza çıkmakta ve bir tehdit olarak inşa edilen bu dinin
mensuplarına karşı dini toleransı azaltmakta hatta aşırı güvenlik önemlerinin
alınmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda güvenlikleştirme
teorisi, unsurları ve İslam’ın güvenlikleştirme sürecinde medyanın etkisi ve
bunun toplumsal etkileri tartışılacaktır. Çalışmanın iddiası, siyasi ve iradi bir
süreç olan güvenlikleştirmenin toplumsal etkilerinin daha geniş tabanlı ve derin
sonuçlar doğurduğu ve bunun en somut örneklerinden birinin de dini toleransın
azalması yönünde kendini gösterdiğidir. Çalışmada öncelikle teoriye ilişkin
literatür taraması yapılacak, daha sonra İslam’ın güvenlikleştirilmesine ilişkin
tartışmalara yer verilecek ve son olarak da dini toleransın düştüğü yönündeki
iddiayı desteklemek için nitel ve nicel verilerden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlikleştirme, İslam’ın Güvenlikleştirilmesi, İslamafobi, Dini Tolerans.
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ABSTRACT
The Securitization Theory, which is based on constructivism, has been the most
popular and dominant approach in critical security studies in international
relations and political science since the 1990s. Briefly, securitization is the
transmission of issues from political to security area by a speech act. Although
it is also defined as an “extreme version of politicization”, it is further than that
because of its ability to enable the use of extreme measures. Especially with the
development of communication and media technology, securitization has been
used to legitimize extreme measures by means of public consent. This media
effect on the general public makes consideration of the sociological aspect of
the topic compulsory because as Maslow states, safety is the second need of
people immediately after their psychological needs. So, the perception of threats
has a significant impact on human behavior. If the subject of securitization
is religion or a religious group, the decline in religious toleration comes into
consideration as the sociological consequences of securitization. In the same
way, the securitization of Islam, as a further step in Islamophobia (which has
been widely discussed in the literature) and the construction of Islam as a
threat, has caused not only a decline in religious toleration but also extreme
measures toward Islam and Muslims in general. In this study, securitization as
a key concept, the media’s effect, and the securitization of Islam will all be
discussed. The main argument is that securitization as a political and conscious
process has wider and deeper effects on society such as the decline in religious
toleration. As a methodology, firstly literature on the securitization theory and
discussion about the securitization of Islam will be reviewed while arguments
about the decline of religious toleration toward Islam will be supported by
quantitative and qualitative data.
Key Words: Securitization, Securitization Of Islam, Islamophobia, Religious Toleration.
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İSLAMOFOBININ TARIHSEL KÖKENLERI VE
FRANSA’DA KURUMSALLAŞAN İSLAMOFOBI
Muhammed Mücahid Dalkılıç
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ÖZET
Akademik alanda, İslamofobi’nin tarihsel olarak nerede ve ne zaman başladığı
konusunda henüz bir görüş birliği mevcut değildir. İslamofobi ile ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde, İslamofobi’ye yönelik çok sayıda tanım yapıldığı
görülmektedir. İslamofobi kelimesi, ilk olarak 1997 yılında İngiltere’de hazırlanan
bir raporda kullanılmıştır. Ancak İslamofobi’nin kavram olarak daha sık
kullanılması ve gündeme gelmesi 11 Eylül 2001 saldırılarından sonraki döneme
denk gelmektedir. Sosyal bilimler alanında son dönemlerde İslamofobi
konusu üzerine yapılan çalışmalarda, İslamofobi’nin dünyanın birçok yerinde
yaygınlaştığı ve İslamofobik söylem ve eylemlerin dünya genelinde yükselişe
geçtiği ifade edilmektedir. Günümüzde ise asıl problem, Avrupa’nın birçok
ülkesinde İslamofobi’nin varlığının kabul edilmemesi ve İslamofobi’nin kurumsal
hale gelmesidir. Bir ülkede İslamofobi’nin sistematik bir hale gelmesi ve
kurumsallaşması genellikle siyasi elitler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Avrupa’nın
en kalabalık Müslüman nüfuslarından birisine sahip olan Fransa’da İslam’ın ve
Müslümanların varlığı, ülkeyi yöneten siyasi elitler ve entelektüeller tarafından
bir sorun olarak algılanmaktadır. Fransa’da siyasi parti liderleri, entelektüeller,
özel ve kamu sektöründe yetkili konumda bulunan kişiler, eğitim, sağlık, işe
alım gibi alanlarda İslamofobi’nin olağan hale gelmesine neden olmaktadırlar.
Bu çalışmada, Fransa’da İslamofobik söylem ve eylemlerin temel nedeni analiz
edilmiştir. Ayrıca siyasi söylemler ve nefret söylemi içeren bir dizi düşüncenin
ifade edilmesiyle Fransa’da İslamofobi’nin nasıl kurumsal hale geldiği örnekler
verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmadaki veriler temel olarak Fransa ile ilgili
yayınlanmış olan İslamofobi raporlarından elde edilen bilgilerin analiz edilmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, Fransa’da İslamofobi’nin
tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci kısımda, Fransa’da toplumsal
yaşamda ötekileştirilen Müslümanlar hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra,
Fransa’da İslamofobi’nin nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son
bölümünde yasama, yürütme, yargı ve medya erkleri aracılığıyla Fransa’da
kurumsallaşan İslamofobi ile ilgili güncel örneklere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, İslamofobi, Kurumsallaşan İslamofobi, Fransa
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HISTORICAL ORIGINS OF ISLAMOPHOBIA AND
INSTITUTIONALIZED ISLAMOPHOBIA IN FRANCE
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ABSTRACT
There is no academic consensus yet on where and when Islamophobia first
arose. When studies on Islamophobia are examined, it can be seen that there
are many definitions of Islamophobia. “Islamophobia” was first used in 1997 in a
report prepared in the UK. However, the concept of Islamophobia was used more
frequently after the 9/11 attacks in 2001. Recent studies from the social sciences
on İslamophobia show that the phenomenon is widespread throughout the
world and İslamophobic acts and statements are becoming the norm. Today, the
principal problem is the denial of and institutionalisation of Islamophobia in many
European countries. Islamophobia is becoming systematic and institutionalised
by the state’s political elites. France has one of the highest Muslim population
among European countries. The existence of Islam and muslims in France
was perceived as a problem by political elites and intellectuals. Political party
leaders, intellectuals, and bureaucrats consider Islamophobia to be valid an legal
in recruitments in fields such as education and health. In this study, the main
reason for Islamophobic statements and acts in France is analyzed. Also, how
Islamophobia in France became institutionalized is explained by means of a
series of reports including political statements and hate speech with examples.
This study makes use of data that basically depends on the analysis of reports
on Islamophobia in France. In the first part of the study, information was given
about the historical development of Islamophobia in France. In the second part,
the reasons behind Islamophobia in France are explained in addition to the
Muslims who are ‘otherized’ in society. In the last part of the study, the recent
instances of institutionalized İslamophobia in France by way of legistlation,
executive and judicial systems, media powers are explained.
Key Words: Discrimination, Islamophobia, Institutionalized Islamophobia, France
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TÜRKIYE’DE DIN SOSYOLOJISINDE TEORI VE KAVRAM ZAFIYETI
Prof. Dr. Tayfun Amman
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ÖZET
İnsanın ‘insana özgü nitelikleri’nin ortaya çıkardığı durumları inceleyen sosyal
bilimler -özellikle sosyoloji- ‘teori’lerden ibaret bilimlerdir. İnsanî gerçekliğin
karmaşıklığı farklı yaklaşımları zorunlu kılmakta, sonuçta aynı konuda birbirinden
farklı, hatta birbirine zıt yaklaşımlar birlikte var olabilmektedir. Her teori toplumsal
gerçekliğin kolayca görülemeyen bir yönüne ışık tutmakta, önerdiği kavramlarla
bu gerçeğin başkaları tarafından da görülür hale gelmesini sağlamaktadır.
Türkiye’de genelde sosyoloji, özelde din sosyolojisi çalışmalarında kendi
toplumsal gerçekliğimize dikkat çeken özgün kavramlaştırmaların yetersizliği
geri planda teori zafiyetini düşündürmektedir. Bu zafiyetin psişik, sosyal,
kültürel, siyasal ve tarihsel nedenleri bulunmaktadır. Bunlar arasında özgüven
zayıflığı, antropolojide “bağımlılık eğitimi” adı verilen çocuk yetiştirme tarzı,
eğitim sistemimizin öğrenmeyi sevdiremiyor ve düşünmeyi öğretemiyor oluşu,
bilimsel üretimde nitelikten çok niceliği öne çıkaran uygulamalar özellikle
dikkat çekmektedir. Tarihsel planda ise Türkiye’nin modernleşme sürecinin,
bizim ‘medeniyet kırılması’ olarak adlandırdığımız tarih, kültür, dil, din ve devlet
kırılmalarını içeren büyük sarsıntıların gerçekleşmiş olmasının payını düşünmek
gerekmektedir. Bu tarihî kırılmanın izleri Türkiye’nin entelektüel çevrelerinde hâlâ
görülmekteve din sosyolojisi çalışmalarına da yansımaktadır.Özel bir sebep olarak
da Şerif Mardin’in “sosyolojik çalışma alanlarının en karmaşığı” olarak gördüğü
‘din sosyolojisi’nin kendine özgü zorluklarının ve kurumsal yapılanmasının altı
çizilmelidir. Din sosyolojisi çalışmaları ilâhiyat ya da sosyoloji formasyonu olan
araştırmacılar tarafından yapılmakta, şahsi çabalarıyla iki ayrı mantığa -özü
itibarıyla kutsal olan ve ‘açma’yı esas alan ilâhiyat ile seküler olan ve ‘aşma’yı
amaçlayan sosyolojiye- birlikte nüfuz edebilenler müstesna, dinî ya da sosyolojik
zayıflıkla mâlûl çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Bildiride yukarıda sıralanan
hususlar üzerinde durulacak ve kendi kavramlaştırmalarımız olan ‘medeniyet
kırılması’, ‘dine yabancılaşma’, ‘dinde yabancılaşma’, ‘açık sekülerleşme’ ve
‘örtük sekülerleşme’ kavramları olgusal karşılıkları gösterilerek tanımlanacak ve
tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medeniyet Kırılması, Dine Yabancılaşma, Dinde Yabancılaşma, Açık
Sekülerleşme, Örtük Sekülerleşme
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ABSTRACT
Social sciences, which study specific ‘human characteristics’ of individuals —
particularly sociology, consist of ‘theories’. The complexity of human reality
entails diverse approaches, and consequently different, even completely opposite
approaches to the same issue. Each theory sheds light on a certain part of social
reality that cannot be seen easily, and makes this reality visible to others as well
with the concepts it suggests. In Turkey, the lack of unique conceptualizations
that point to our own social reality in field studies — sociology in general and the
sociology of religion in particular — brings to the fore a theoretical weakness in
the background. There are psychic, social, cultural, political and historical reasons
for this weakness. The weakness of self-confidence, the child rearing style
called “dependency education” in anthropology, our education system’s failure
to make students love learning, teaching them to think, as well as prioritizing
quantity over quality in scientific production especially stand out among these
reasons. As for the historical background, we should take into account that
Turkey’s modernisation process has occurred with a tremendous break called
a ‘civilizational break’ that also includes historical, cultural, language, religious,
and state breaks. The traces of this historical break are still seen in intellectual
environments and reflect studies in the sociology of religion. As a particular
reason, we should underscore the specific challenges and institutional structure
of ‘the sociology of religion’ that is considered “the most complex field of study
in sociology” by Şerif Mardin. Studies in the sociology of religion are conducted
by researchers with theology or sociology training, and we find several studies
suffering from religious or sociological weakness except for those capable of
understanding the real meaning of two seperate logics — theology which is
sacred in essence and based on ‘disclosure’, and sociology which is secular and
aims at ‘transcending’. This paper first addresses the abovementioned issues.
In addition, the concepts of ‘civilizational break’, ‘alienation from religion’,
‘alienation in religion’, ‘manifest secularization’ and ‘latent secularization’,
which are our own conceptualizations, are defined by providing their factual
equivalents which are brought into question.
Key Words: Civilizational Break, Alienation from Religion, Alienation in Religion, Explicit
Secularization, Implicit Secularization
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DIN SOSYOLOJISI ÇALIŞMALARINDA GÖSTERGEBILIMIN İMKÂNI:
PRATIK BIR ÇALIŞMA
Dr. Öğr. Üyesi Birsen Banu Okutan
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ÖZET
Din sosyolojisi ve göstergebilim çalışmalarının imkânını denemek için yola
çıkan bu incelemenin temel amacı, göstergebilimin din sosyolojisinin pratikteki
işlerliğine katkısını sorgulamaktır. Son yıllarda nicel ve nitel çalışmalarla birlikte
farklı metodolojik kombinasyonlar denenmektedir. Elde edilen tüm açıklamaların
itibari olduğu düşünülmeyen bir düzlemde; reel dünya açıklanmayı beklemekte,
metotlar değerlendirmeler için ipuçlarını biçimlendirmekte, metotların
konuyu anlamlandırma derecesine katkısı arttıkça da geçerli olduğu kabul
edilmektedir. Diğer yandan ise, metot probleminin din sosyolojisi disiplini
içindeki yerinin Türkiye’de de en az tartışılan konulardan biri olduğunu ve
bu alanda sınırlı sayıda çalışma bulunduğunu vurgulamak gerekmektedir.
Göstergebilim, metodolojik bir yaklaşım olarak hem geleneksel hem de seküler
modern toplumu anlamamız için araçlar sağlamaktadır. Bu bağlamda din
sosyolojisinin yöntemsel çeşitliliğe kapılarını açtığı sosyal bilimler arenasında
“göstergebilim”, din olgusunu açımlayacak bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dini araştırmalarda göstergebilim perspektifini kullanmak yeni bir uğraş ise
de, bugüne kadar genellikle dinler tarihi ve din antropolojisi kavşağında açığa
çıkmıştır. Bu çerçevede çalışmamız, göstergebilimin din sosyolojisi disiplinine
metodolojik perspektif sunacağı düşüncesinden hareketle yapılan bir deneme
özelliğini taşımaktadır. Bu çalışmada, hipotetik olarak “göstergebilim” ilkelerinin
din sosyolojisinin işleyişine katkıları sorgulanacak ve metodolojik olarak önerilen
perspektifin “anlama” üzerindeki etkileri mikro uygulama ile test edilecektir.
Uygulama aşamasında, Din Sosyolojisi dersinin başlangıç haftasında yaşları 2022 arasında değişen 100 öğrenciye 10 resim gösterilmiş, ardından bu resimlerin
her birini yorumlamaları beklenmiştir. Belirli bir düşünce modelini imleyen
karikatürize resimlerin nasıl yorumlandığını görmek için Reich’ın Küçük Adam
kitabında çizilen illüstrasyonlardan yardım alınmıştır. İlerleyen haftalarda mevcut
konularla ilişkili resimler gösterilerek, göstergeleri okuma modeli öğretilmiştir. En
son derste ise, ilk haftada verilen resimler tekrar gösterilmiş ve böylece cevaplar
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, din sosyolojisi çalışmaları içinde “göstergebilimin”
metodolojik olarak kullanımının “nesneleri okuma etkinliğini” geliştirebildiği
bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Göstergebilim, Gösteren, Gösterilen, Gösterge.
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ABSTRACT
The main aim of this analysis, which sets out to test the possibility of the studies
of the sociology of religion and semiotics, is to question the contribution of
semiology to the practical functioning of sociology of religion. In recent years,
different methodological combinations have been tried, along with quantitative
and qualitative studies. In an area where all the explanations obtained are not
considered worthwhile, the real world expects to be revealed, and the methods
are accepted as they form clues for evaluations, and are valid as long as their
contribution to the level of interpretation of the subject increases. In social
sciences, where the sociology of religion opens the doors to methodological
diversity, “semiology” is an area relevant to religion. As a methodological
approach, semiotics provides tools for our interpretation of both traditional
and secular modern society. Hypothetically, contributions by the “semiology”
principles to the functioning of sociology of religion will be examined, while
the effects of the methodologically suggested perspective on “understanding”
will be tested by a micro-application. At the application phase, at the first week
of the sociology of religion course, 100 students, aged 20 -22, were shown
10 pictures, and then each of those pictures was expected to be interpreted.
The illustrations in the Reich’s Little Man book were used in order to see how
caricaturized pictures that signify a certain pattern of thought are interpreted. In
the following weeks, reading patterns were taught by showing pictures related
to existing topics. In this framework, at the last lesson, the pictures of the first
week are shown again and the answers given are compared. Consequently, it
was pointed out that the methodological use of “semiology” in sociology of
religion studies can improve the “reading efficiency of objects”.
Key Words: Sociology of Religion, Semiology, Signifier, Signified, Sign
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TEZLERINDE ÖNE ÇIKAN KONULARIN “AKADEMIK İLGI VE
YÖNELIMLER” BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak
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ÖZET
Bilimsel araştırmalar ekseninde bilgiyi inşa etmek, bunun yayımlamaya yönelik
aktarımını gerçekleştirmek ve günün ihtiyaçları ekseninde bilginin yeni boyutları
hakkında fikirler geliştirmek üniversitelerin temel toplumsal işlevleri arasında
yer almaktadır. Bu bağlamda ortaya konulmuş olan bilginin genel nitelikleri
itibariyle değerlendirilmesi, mevcut durumun analiz edilebilmesi açısından
çeşitli yaklaşımlar geliştirmeye imkân sunmaktadır. Din sosyolojisi, din toplum
ilişkilerinin genel görünümler üzerinden biçimlendiği ve karşılıklı olarak dinamik
etkileşimler üreten bir alan olması nedeniyle önemli bir akademik sondaj alanıdır.
Dinin toplumsal görünümlerinin meydana getirdiği yeni algı ve pratiklerle,
toplumsalın din alanı üzerindeki tertip, tayin ve tespitlerinin dönüştürdüğü varlık
alanı hakkında mevcut olanı da ihmal etmeyen bir güzergâh, söz konusu akademik
kazının da ana sistematiğini ortaya koymaktadır. Özellikle Türkiye gibi, dindevlet ilişkilerinin müdahaleli akametler ve ideolojik aygıtlarla yol almak zorunda
kaldığı ve toplumsal hafızanın, din alanının pratikleriyle derin bir muhayyileye
açık olduğu göz ününde bulundurulduğunda bu güzergâhın önemi daha da
artmaktadır. Alana ilişkin ilgi ve yönelimlerin biçimlenişinde mevcut teorik birikimle
birlikte güncel olanın bilgisine eklenecek olan yeni sentezler, din sosyolojisinin
akademik kimliğinin dinamik ve işlevsel bir karakterden beslenebilmesi açısından
kaçınılmazdır. Bu çalışmada Türkiye’de akademik kültürün inşa edilmesinde
önemli bir süreç olan doktora aşamasında, farklı üniversitelerde din sosyolojisi
alanında yol almaya çalışan araştırmacıların konu seçimi ve içerik yaklaşımları
hakkında bir değerlendirmenin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
din sosyolojisi alanında 1990 yılından 2017 yılına kadar yazılmış ve yazılmakta
olan doktora tezleri, konu ve bağlam analizleri yapılarak ele alınacak ve
teorik olarak değerlendirilecektir. Bu alanda YÖK’ün ulusal tez merkezinde ve
İSAM veritabanında kayıtlı olan doktora düzeyindeki tezlerle ilgili bir datanın
çıkarılması ve din sosyolojisi alanındaki akademik ilgi ve yönelimlerin öne çıkan
konu başlıkları ekseninde değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Doktora, Toplum, Hafıza, Akademi.
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EVALUATION OF PROMINENT DOCTORAL THESIS TOPICS WRITTEN
IN TURKEY IN THE FIELD OF SOCIOLOGY OF RELIGION IN TERMS OF
“ACADEMIC INTERESTS AND ORIENTATIONS”
Asst. Prof. Fatma Çakmak
Harran University
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ABSTRACT
Acquiring knowledge via scientific studies, conveying this knowledge through
publication, and developing ideas regarding new dimensions of knowledge
in accordance with current needs are some of the basic social functions of
universities. In this context, evaluation of existing knowledge in terms of its
general characteristics enables the development of various approaches with
regard to analyzing the current situation. Sociology of religion is an important
academic drilling area with regard to its ability to form relations between
religion and community based on general appearances and to create mutual
dynamic interactions. With the help of new perceptions and practices created
by the social appearance of religion, a pathway that does not disregard the
control, determination and designations of the general public regarding religion
reveals the main systematic approach of the abovementioned academic drilling.
The importance of this pathway increases in countries like Turkey, where the
relations between religion and government have to deal with interventions and
ideological devices, and the collective memory is open to a deep imagination
because of the practices of religion. In order to feed the academic identity of the
sociology of religion through dynamic and functional character, a new synthesis
that shall be added to the available fund of theoretical knowledge is inevitable in
order to form interest and orientations regarding this field. In this study, the aim
is to evaluate the choice of subject and orientation of content of researchers
who try to advance the sociology of religion at various universities and at the
doctoral level which is an important step towards building up the academic
culture in Turkey. In this scope, the doctoral theses that were written from
1990 to 2017 and the ones still in progress shall be analyzed and theoretically
evaluated in terms of the topic and context. In this regard, the plan is to generate
a database of doctoral theses which are registered in the national thesis center
of the General Directorate of Higher Education and database of the Center of
Islamic Studies, and to evaluate these theses in terms of prominent topics and
academic interests in the field of the sociology of religion.
Key Words: Sociology Of Religion, Doctoral Theses, Community, Memory, Academic.
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ÖZET
Toplumsal hayatta dindarlığın çeşitli yönlerinin ne kadar görünür olduğu ve ne
ölçüde bağımsız bir kültürel pusula haline geldiği, sosyolojik araştırmaların sıkça
üzerinde durduğu konular arasında yer almıştır. Bu alandaki araştırmalar, dindarlık
(ya da dinsel zihniyet dünyasıyla ilgili) tipolojilerine odaklanırken, o tipolojilerin
beslendiği kültürel arka planı da öncelikle ele alma ihtiyacı hissetmiştir. Türk
toplumunun modernleşme sürecinde dinin hem kendi içinden hem de toplumsal
hayat içinde maruz kaldığı değişimler, onun sosyolojik açıdan incelenmesini
zorunlu hale getirmiştir. Türk toplumunun dini hayatına ilişkin tecrübeler,
sosyolojik araştırmaların önüne zengin bir literatür koymuştur. Bu literatürde, Türk
toplumunun diğer İslam ülkelerinden farklı bir din ya da ‘Müslümanlık’ anlayışına
sahip olduğundan bahsedilmektedir. Türkiye’deki sosyal bilim literatürüne
baktığımızda dine ilişkin sosyolojik kavramlar silsilesi içerisinde “dindarlığın”,
diğerleri arasında sosyolojik ölçümlere daha fazla konu olduğu görülmektedir.
En genel anlamıyla “dindarlık”, dinin bireyin hayatında hangi alanlarda görünür
olduğunu, hayatın ana eğilimlerini ne ölçüde yönlendirdiğini, gündelik hayat
faaliyetleri içinde ne kadar yer tuttuğunu, kısaca Şerif Mardin’in belirttiği
gibi, dinin söylem ve eylem aracısı olarak icra ettiği rolün tezahürlerini ifade
etmektedir. Başka bir ifadeyle o, dinin bu rolünün, öncelikle toplumsal alandaki
söylem ve eylem araçlarıyla somutlaşan davranış, tutum ve değer yönelimlerinin
hem gündelik hem de uzun vadeli yansımalarını ihtiva etmektedir. Bu literatürde,
ayrıca, çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen dindarlık ölçeklerinin olduğu
bilinmektedir. Ancak bu ölçeklerin dindarlık kavramının ihtiva ettiği anlamların,
toplumsal hayat içerisindeki karşılıklarını bulmada ne kadar operasyonel olduğu
tartışmalıdır. Bu tebliğde, ülkemiz özelinde dini hayatın sosyolojik gerçekliğine
ilişkin kavramlar ve ölçüm araçlarının niteliği üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Din, Dindarlık, Dindarlık Ölçekleri.
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ABSTRACT
The extent to which the various aspects of piety are visible in social life and to
what extent it has become an independent cultural compass is one of the topics
frequently emphasized in sociological research. While research in this area has
focused on religiosity (or related to religious spirituality) typologies, the cultural
background nourished by those typologies would need to be dealt with first.
The changes that religion has been subjected to in the process of modernization
of Turkish society, both within religion itself and within society, have made it
necessary to examine it from a sociological standpoint. Experiences related to
the religious life of Turkish society have provided a rich literature for sociological
research. In this literature, it is mentioned that Turkish society has a different
religion or ‘Islamic’ understanding from that of other Islamic countries. When
we look at the Turkish Social Science literature, it is seen that the “religiousness”
among the sociological concepts related to religion is more concerned with
the sociological measures of the family. In the most general sense, “religiosity”
refers to the areas in which religion plays a role in the individual’s life, the extent
to which it directs the main tendencies of life, and how much space it holds in
the daily life activities, as briefly stated by Mardin, the manifestations of the
role played by religion, discourse and action. In other words, it contains both
daily and long-term repercussions, primarily of behavior, attitude and value
orientations embodied in discourse and means of action in the societal context.
In this literature, it is also seen that there are religious scales developed by various
researchers. However, the meaning of these scales included in the concept of
religiousness is controversial on how operational it is towards finding answers
to social issues. In this paper, we focus on the concepts of sociological reality of
religious life and the nature of measurement instruments in our country.
Key Words: Turkey, Religion, Religiosity, Religiosity Scales.
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ÖZET
Din, toplumsal bir fenomen olarak ilk başlarda Aristoteles ve Platon gibi
filozofların dikkatini çekmiş olsa da, daha sonraları sosyoloji biliminin gelişmesi
ile sosyolojik düşünme biçiminin önemli bir inceleme alanı olarak teorisyenleri
etkilemiştir. Sosyolojinin bir bilim olarak kuruluşuna önemli katkılarda bulunan
Comte, Durkheim, Weber ve Marx gibi düşünürler, sosyal teorilerinin merkezine
dini yerleştirmişlerdir. Söz konusu sosyologlar için temel problem, dinin nasıl
tanımlanacağı ve onun toplumsal boyutlarının nasıl analiz edileceğidir. Bu
teorisyenler dine ilişkin görüşlerini sosyal felsefe ağırlıklı bir çerçeveye oturtmuş
ve dinin entelektüel, fonksiyonel ve rasyonel köklerini çeşitli kategoriler
üzerinden anlamaya çalışmışlardır. Onlardan bazıları için din, bilişsel süreçlere
dayalı bir zihinsel çabanın ürünüyken, diğerleri için eylemin bilişsel süreçlerden
önce geldiğini savunan pratikler silsilesidir. Bununla birlikte bu genel kategoriler,
örnekleme alınan sosyologların tamamının din ile ilgili benzer düşünceleri
savunduğu anlamına gelmemektedir. Onlar, dinin kökenine ilişkin kısmen benzer
sonuçlara ulaşsalar da entelektüel, fonksiyonel ve rasyonel olmak üzere birbirinden
farklı yaklaşımların temsilciliğini yapmışlardır. Bu kapsamda olmak üzere, din
alanında çalışan pozitivist sosyologlar, doğal varlıklar dünyasının incelenmesinde
kullanılan yöntemlerin, dini ya da sembolik sistemlere ilişkin incelemelere de
elverişli olduğunu iddia ettikleri gerekçesiyle eleştirilmişlerdir. Din alanında
anlayıcı bir yaklaşımdan hareketle düşüncelerini ortaya koyan Weber’e göre ise,
din, sanat ve siyaset gibi alanlar gerçek mahiyeti ve önemi içinde anlaşılması
gereken toplumsal gerçekliğin dışa yansıyan görüntülerinden ibarettir. Comte
ve Marx’ın din kuramlarında ortaya koydukları düşüncelerin aksine Weber, dini,
toplumsal yaşamın bütünleştiricisi ve toplumda varlığı ya da yokluğu açıkça
hissedilen bir olgu olarak görmüştür. Bu tebliğde, Comte, Durkheim, Weber ve
Marx gibi sosyologların dine yaklaşımlarının kategorik ve karşılaştırmalı olarak
tartışılmasının, söz konusu sosyologların düşünce dünyalarının genel olarak
anlaşılmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din, Sosyoloji, Comte, Durkheim, Weber, Marx.
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ABSTRACT
Religion as a social phenomenon that initially attracted the attention of
philosophers such as Aristotle and Plato, but later with the development of the
science of sociology, it influenced theorists as an important field in the study
of sociological thinking. Philosophers such as Comte, Durkheim, Weber and
Marx, who made important contributions to the establishment of sociology as a
science, put religion at the center of social theories. The fundamental problem
for such sociologists was how to define religion and how to analyze its social
dimensions. These theoreticians examined their views of religion on a social
philosophy-based origin and tried to understand the intellectual, functional and
rational basis of religion over various categories. For some of them, religion is
the creation of a mental effort based on cognitive processes, while for others,
it is a sequence of practices which advocates that action precedes cognitive
processes. However, these general categories do not necessarily mean that
all sampled sociologists defy similar beliefs about religion. They represented
different intellectual, functional, and rational approaches, even though they all
reached similar conclusions about the origin of religion. Positivistic sociologists
who study religion were criticized for having argued that the methods used
in observation of the world of natural phenomena are also viable for religious
or symbolic systems. Weber, conveying his ideas based on an interpretative
approach in religion, asserts that religion consists of reflections of social reality
to be perceived in its essence and significance. Contrary to Comtian and
Marxist religious theory, Weber considers religion to be a fact that provides the
coherence of society and a fact that the presence or absence of which is clearly
grasped. In this statement, the aim is to categorically and comparatively discuss
the religion approaches of sociologists such as Comte, Durkheim, Weber and
Marx in order to contribute to the general understanding of those sociologists’
world of thoughts.
Key Words: Religion, Sociology, Comte, Durkheim, Weber, Marx
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ÖZET
Din sosyolojisi, Türkiye’de akademi tarihi boyunca sosyolojiyi araçsallaştıran
metodolojik bir yaklaşım kullanmakla birlikte bu kullanımın günümüzde daha
belirginleştiği görülmektedir. Aslında iddianın çerçevesini din sosyoloğunun
“pozitivist ve sistematik bir metodolojik perspektifte düşünmek için” sosyolojik
yöntemlere başvurduğu varsayımı çizmektedir.
Burada metodolojik kriz
üzerinden yaşanan bir kimlik sorunsalı söz konusudur. Krizin kaynağında,
ilahiyat lisans ve yüksek lisans eğitimi üzerine din sosyolojisi doktorası yaptıktan
sonra kişilerde “toplumu bir bütün olarak değil parça parça” okumaya çalışan
bir perspektifin oluşması yer almaktadır. Bu yaklaşımda parçalar salt dinin
doğruları ya da yanlışlarıyla ilişkili ise kullanılmaktadır. Ancak tersi bir durumda
sosyoloji eğitimi almış birisinin din sosyolojisi yapması, tutarsızlığın ortadan
kalkması ve metodolojik kimliğin tutarlığı bağlamında daha doğru durmaktadır.
Doğru ya da yanlışların varlığı sabitken yapılan çalışmalar da, toplumsal
doğruların ve yanlışların alanı olarak görülür. Sosyolojiye yerli ve milli bir
söylem kimliği kazandırma çabasının “din” eksenli kurgulanabileceği varsayımı,
tıpkı “milliyetçi” ya da “Marksist” argümanlarla beslenen diğer yerli sosyoloji
söylemlerinde olduğu gibi, Türkiye’de yaygın bir kabul görmediğini yeniden
gündeme getirir. Bu çalışma Türkiye’de uzun süredir üniversiteler bünyesinde
yer alan sosyoloji bölümlerinde kendisine yer bulan “din sosyolojisi” eğitimi
almış bireylerin kurmaya çalıştığı perspektifler üzerine bir tartışma yürütmeyi
planlamıştır. Kaygısı, teolojiden yola çıkarak bir din sosyolojisi disiplini kurmanın,
sosyolojiden yola çıkarak bir din sosyolojisi oluşturmaya göre daha zor olduğu
gerçekliğinin temellendirilmesidir. Çalışmanın ana sorunsalı, metodolojik
perspektiften araçsallık üretme çabaları ve bunun giderek pragmatist bir çabaya
dönüşümün yol izleğine ulaşmaktır. Geçmişten bugüne Türk sosyolojisinin
“toplumu kurtarma ve sınıflama çabalarını kapsayan” birer kimlik görünümü
olması bakımından “topluma yön verme ve yönetme” itkisinin “ideal bir toplum
oluşturma” amacıyla bütünleşik görünümünün de tartışmaya eklemlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın bütününe “din sosyolojisinin metodu ne olmamalıdır?”
sorusuna yanıt verme kaygısı oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, Üniversite, Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Türk Sosyolojisi.
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ABSTRACT
In the Turkish academic tradition, sociology of religion has been used as a
methodological approach that instrumentalizes sociology, a usage that is even
more notable today. The assumption that religious sociologists apply sociological
methods “to think in a positivist and systematic methodological perspective”
draws forth the framework of the argument. An identification problem arises from
a methodological crisis being experienced in the field. The source of the crisis
is the emergence of “a view that the social field is not seen but rather the social
life is being fragmented” in the approach developed after receiving training on
sociology of religion in addition to theological education. However, in contrast,
the practice of sociology of religion by someone who received education in
sociology is more accurate in the context of eliminating contradiction and the
consistency of methodological identification. The assumption that attempts to
attach local and national identity to sociology so as to be constructed by the
“religion” axis will bring up the fact proven by previous experiences that they
have not received wider acceptance in Turkey as in other efforts supported by
“nationalist” or “Marxist” arguments. This study planned to initiate a debate on
the perspectives of individuals who received training on “sociology of religion”
which has for sometime been included in sociology departments’ curriculum at
universities in Turkey. Its concern was that establishing a discipline of sociology
of religion based on theology would prove to be more difficult than creating a
sociology of religion based on sociology. The main problem of the study was
to produce instrumentality from a methodological perspective and to figure
out whether this followed a new path of transforming itself into an increasingly
pragmatist effort. Here, it was also aimed at articulating the integrated view of
social engineering effort with the purpose of “creating an ideal society” under
the view that Turkish sociology appears to have a general identity. The anxiety
related to providing a response to the question “what should be the method of
sociology of religion?” constituted the whole of this study.
Key Words: Identification, University, Sociology, Sociology of Religion, Turkish Sociology

95

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs, 2018 AKSARAY

SEKÜLERLEŞME PERSPEKTIFINDEN ANATOMI DEVRIMI
VE BEDENE BAKIŞ
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman
Mustafa Kemal Üniversitesi
Arş. Gör. Talip Demir
Şırnak Üniversitesi
maakirman@hotmail.com | talipdemir83@gmail.com

ÖZET
Birer toplumsal kurum olarak din ve tıp arasında tarih boyunca yakın bir ilişki
olagelmiştir. Bu ilişkiyi ortaya koymanın en verimli yollarından biri konuyu
sekülerleşme bağlamında ele almaktır. İnsan yaşamının kadim kurumlarından biri
olan din, öteden beri bireylerin sosyal hayatının anlamlandırılmasında belirleyici
olmuştur. Dinin bu baskın konumu, aslında son derece maddi olan insan
vücudunun, dinî söylemin içine dâhil edilip kutsal bir içeriğe kavuşturulmasına
neden olmuştur. Dinlerin beden üzerinde tahakküm kurup ona nüfuz etme
gayretleri, bedenin kutsal bir dokunulmazlık zırhıyla sarmalanarak dışarıdan olası
bir din-dışı müdahaleye karşı korunmasına neden olmuştur. Dinin bedene yönelik
bu tutumu, tıbbın bedene nüfuz ederek onu anlamasına ve böylelikle hastalıkların
tedavisine ilişkin çalışmalar yaparak ilerlemesine engel olmuştur. Ancak tarihsel
süreç içerisinde bedene yönelik bakış açısı genel olarak kutsaldan sekülere doğru
bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşümün yaşanmasına etki eden birçok unsur
söz konusu olsa da bu sürecin en etkili failinin tıp olduğu, zira özellikle anatomi
alanında yapılan teşrih işlemlerinin dokunul(a)maz olan insan vücudunu dokunulur
kılarak sekülerleşmeye zemin hazırladığı savunulabilir. Bedene bakışın kutsaldan
sekülere doğru değişiminin doğal uzantısı olarak görebileceğimiz bedene
‘müdahale hakkı’, tarihsel süreç içerisinde yaşanan din-tıp geriliminin en net
şekilde görülebildiği alanlardan biridir. Zira insanlık tarihi boyunca siyasal iktidarlar
ve ideolojiler gibi dinler de bedenleri kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Uzun bir
süre insan bedeni üzerinde çalışmalar yapılamadığından insan anatomisine dair
bilgiler, hayvan cesetleri üzerinde yapılan incelemelere dayandırılarak oldukça sığ
ve yetersiz kalmıştır. Ancak bu durum 14. yüzyılın başlarında bir kırılma yaşamış,
sistematik ve bilimsel amaçla yapılmaya başlanan ilk teşrihler sayesinde bedenin
dokunulmazlığına dair kadim tabu yıkılmaya başlamıştır. Bedenin dokunulur
kılınması, insan vücuduna dair anlatılagelen dinî ya da mistik bilgilerin yanlışlığını
ortaya koymuştur. Dahası bu anatomi devrimi, Batı’da Rönesans hareketlerinin
ortaya çıkmasına zemin hazırladığı gibi uzun vadede toplumun sekülerleşmesinin
de tohumlarını atmıştır. Bu bağlamda, çalışmamızda ortaya koyduğumuz
düşünceler; alanyazın taraması, dokümantasyon ve dolaylı gözlem yöntemleri
aracılığıyla desteklenmeye çalışılacaktır.
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ABSTRACT
Throughout history, there has been a close relationship between religion and
medicine. One of the most effective ways of expressing this relationship is to
consider the matter in the context of secularization. The dominant position of
religion has led to the human body being included in the religious discourse with
a sacred content. The efforts of religions to dominate and penetrate the body
have caused the body to be surrounded by a holy immunity shield, protecting
it from possible external non-religious intervention. Religion’s attitude towards
the body has prevented medicine from studying the body to understand it
and thus to find treatment for diseases. However, in the historical process, the
viewpoint towards the body has generally undergone a transformation from
holy to the secular. İt can be argued that the most effective agent of this process
is medicine, especially through the dissection processes carried out in the field
of anatomy which have created the basis for secularization by touching the
untouchable body. The “right to intervene” regarding the body is one of the
areas which the religion-medicine tension experienced in the historical process.
Because, throughout the history of mankind, religions have also tried to keep
the bodies under control. For a long time, no work has been done on the human
body, therefore the information on human anatomy has been rather shallow and
inadequate because it is based on examinations of animal corpses. However, this
situation experienced a breakthrough at the beginning of the 14th century, and
due to the first dissections meant for systematic and scientific purposes, the
archaic taboo about the inviolability of the body has begun to collapse. Making
the body touchable reveals the falsehood of the religious knowledge that has
been told about the human body for a long time. Moreover, this anatomical
revolution laid the groundwork for the emergence of Renaissance movements in
the West, as well as having created the source of secularization of society in the
long term. In this context, we try to support the thoughts put forth in our work
through literature review, documentation, and indirect observation methods.
Key Words: Anatomy Revolution, Medicine, Secularization, Body
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ÖZET
Beden bugün, sosyolojinin ayrıcalıklı ve önem kazanmış bir konusunu
oluşturmaktadır. Fakat göreceli olarak yakın zamanda sosyolojinin ilgi odağı
olan beden çalışmalarının diğerlerine göre daha az olduğunu vurgulamak
gerekir. Batı’da özellikle Foucault gibi isimler ve feminizm ile birlikte daha fazla
önem kazanan beden konusu, hem tarihin gerisine doğru okumalar hem de
aktüel tartışmalar ile daha da hızlanacak görünmektedir. Tüm bu tartışmalar
arasında belirleyici ve gündelik sorunlara daha çok dokunan boyutta olması
hasebiyle beden ve din arasındaki ilişkiler özellikle dikkat çekmektedir. Bilindiği
üzere, neredeyse tüm dinlerin “beden”e yönelik bir siyaset ve stratejisi vardır.
Bir yandan kültürün etkileri oranında beden şekillenirken, diğer yandan dinler
hem kültürün içinde bir öge olarak hem de süreç içerisinde ferdin hayatındaki
ayrıcalıklı yeri ile beden üzerinde etkide bulunurlar. Söz gelimi, Uzak Asya dinleri
büyük oranda çilecilik ve perhiz üzerinden bir beden politikası belirlemişlerdir.
Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam gibi büyük evrensel dinler de insan bedeninin
konumlandırılışında, dünya ve diğer insanlarla ilişkilerinde bir takım ilke ve
kaideler oluşturmuşlardır. Bu çerçevede düşünüldüğünde, İslam’ın inanç,
ibadet, ahlak esasları ve gündelik hayata dair ilkelerinden yola çıkılarak, beden
anlayışının ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu tebliğde biz, İslam’ın temel
metinlerinden yola çıkarak, öncelikle beden felsefesini, sonra İslam’ın “nasıl bir
beden” sorusuna verebileceği cevapları sosyolojik bağlamda analiz etmeye
çalışacağız. Çalışmamız, temel metinlerden hareketle veri analiz yöntemine
dayanacaktır. Buradan bazı prototipler ortaya çıkarılacak, daha sonra bunlar
tarihsel ve aktüel beden pratikleri ve tecrübeleri ile analiz edilmeye çalışılacaktır.
Aslında tarihsel süreçte ayrı bir tecrübe olan farklı beden pratiklerinin her biri ayrı
bir çalışma konusu olmakla birlikte, mesele bu bağlamda ilk defa ele alındığından
daha genel bazı yaklaşımlarla yetinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İslam, Beden, Toplum, Kültür, Beden Pratikleri
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ABSTRACT
Today, the body constitutes a privileged and important issue in sociology. It is
noteworthy that there is relatively little work on the body, which is the focus of
sociology in the foreseeable future. In the West, it seems that both the reading
behind history and the actual debate on the body will accelerate, which is
especially important with the rise of feminism and thinkers such as Foucault.
Relations between body and religion, in particular, need to be emphasized in
the context of all these debates, which are decisive and relevant to everyday
problems. As is known, almost all religions have a policy and strategy for the
“body”. On the one hand, religions are influential when it comes to the body,
both as an element in the culture and in the privileged place of individual, while
the body is shaped by the effects of cultures. The religions of the Far East
have largely set forth a body politic over imprisonment and abstinence. Great
universal religions such as Christianity, Judaism and Islam have also formed a
set of principles in relation to the world as far as the human body is concerned.
When the body is considered today in this framework of privileged sociology, it
is important that Islam is also introduced from the principles of belief, worship,
moral principles and everyday life, as well as the understanding of the body. In
this paper, we will try to analyze the sociological context of the philosophy of
the body, then “what kind of body” by looking at the basic texts of Islam. It will
be based on a data analysis method, based on the basic text of the work. From
here, some prototypes will be extracted and then will be analyzed with historical
and actual body practices and experiences. In fact, each of the different body
practices, which are separate experiences in the historical process, will be a
separate subject of study, but the issue will be explained with some more general
approaches than the first one in this context.
Key Words: Islam, Body, Society, Culture, Body Practices.
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MUHAFAZAKÂR KADINLARIN BEDENE MÜDAHALELERINE
SOSYOLOJIK BAKIŞ
Reyhan Yüksel
Sakarya Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)
reyhanyuksel82@hotmail.com

ÖZET
21. yüzyılda beden ticarileşmiş ve kendini beğenmenin nesnesine dönüşmüştür.
Bu durum bedene estetik amaçlı müdahale eden birey sayısında çok fazla artışa
neden olurken, söz konusu değişim muhafazakâr bayanlar üzerinde ciddi bir
etki oluşturmuştur Artık muhafazakâr kadın için sosyal hayatta varoluş mekânı
olarak algılanmaya başlanan beden, güzelleştirme operasyonları sonucunda
dinin yönlendiriciliğinden uzaklaşmakla karşıya karşıya kalmıştır. Çalışmamız
bu hipotezin doğruluğunu tartışmaktadır. Yöntem olarak, estetik amaçlı cerrahi
veya cerrahi olmayan müdahale araştırmaları, estetiğe dini kaynakların bakışı,
bireyi ve toplumu birleştiren paradigma olarak sembolik etkileşim teorileri
incelenmiştir. Araştırmamızın amacı, plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi
birimi hastalarının yaklaşık iki yıl gözlemlenmesi ve bölümün cerrah hekimleri
ile yapılan görüşmelerle oluşturulmuştur. Sembolik etkileşim kuramcılarına
göre; din, eyleme değer veren bir unsurdur. Türkiye’de dini kültürel geleneğe
bakıldığında, yazılı ve sözlü dini kaynaklar bedene güzelleşmek amaçlı yapılan
her türlü müdahaleyi yasaklamasına rağmen; günümüzde muhafazakâr
bayanlar için doğuştan getirilmiş küçük defektlerin ya da yaşlanmaya bağlı
değişikliklerin düzeltilmesi normalleşmiştir. Özellikle sosyo-ekonomik açıdan
toplumsal yapılanmanın üst ve orta seviyelerinde yer alan muhafazakâr bayanlar
için bu normalleşme gözlenmiştir. Sınıflar bir yaşam stilizasyonuna yönelirken,
fiziki algılama nesnesi olarak bedenlerini şekillendirmeye yönelirler. Weber’in
çözümlemesini burada hatırlamak gerekir; modern kapitalist toplumların özünü
oluşturan dini bir çerçevede başlayan dünyevi alışkanlıklar, din boyutunu zaman
içerisinde yitirerek kalıcı olacaklardır. Modern olmak, Marx’ın söylediği gibi katı
olan her şeyin buharlaşıp havaya karıştığı bir evrenin parçası olmaktır. Modern
olmak isteyen muhafazakâr kadın, dini kaynakların estetikle ilgili katı söylemlerini
buharlaştırmıştır. Bu bağlamda araştırmamız; muhafazakâr kadın bedeninin,
başka bedenler ve toplum karşısındaki konumunu sorgulamaktadır. Sonuç olarak;
kozmetik amaçlarla bedene yapılan müdahaleler, kişilerin psikolojisini düzelterek
birçok alanda verimi artırmakta, böylece bireyin kendine güven duymasına katkı
sağlayarak onun topluma kazandırılması yönünde önemli bir işlev görmektedir.
Ancak estetik amaçlı bedene müdahalede dini verilerin önceliğini yadsıyan
muhafazakâr kadın bedeni ile toplum sahnesine çıkararak dini açıdan olumsuz
sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bedene Müdahale, Estetik, Muhafazakâr Kadın.
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A SOCIOLOGICAL OVERVIEW OF CONSERVATIVE WOMEN’S
INTERVENTIONS ON THEIR BODIES
Reyhan Yüksel
Sakarya University (PhD Student)
reyhanyuksel82@hotmail.com

ABSTRACT
PURPOSE: In the 21st century, the body has become commercialised and turned
into an object of self-conceit. This transformation has led to an increase in the
number of individuals who undergo interventions on their bodies for aesthetic
purposes, and conservative women constitute a significant proportion of this
group. For conservative women, the desire to beautify the body due to social
pressure has led them to ignore the priority of religious principles.
METHOD: For the purposes of this study, previous research on the surgical or
non-surgical aesthetic interventions performed in light of religious sources on
aesthetics, and theories of symbolic interaction as the paradigm that unites the
individual and society were examined.
RESULTS: According to symbolic interaction theorists, religion is the element
that values actions. As to Turkey’s religious cultural tradition, written and oral
religious sources prohibit any intervention to beautify the body. For conservative
women today, the correction of birth defects or age-related changes in the
body has become normal. This normalisation has been observed especially
for conservative women in the upper and middle levels of the socio-economic
ladder. As classes head towards developing a certain life style, they tend to
shape their bodies as objects of physical perception. Weber’s analysis needs
to be remembered here; mundane habits that start in a religious framework,
which are the essence of modern capitalist societies, will become permanent
by losing their religious dimension in time. According to Marx, being modern
is to be part of a universe where everything that is rigid evaporates into the
air. The conservative woman, who wants to be modern, has forsaken the hard
discourses of religious sources on aesthetics. She questions the position of her
body against other bodies in society.
CONCLUSION: As cosmetic interventions on the body uplift persons and, as a
result, improve their productivity in many areas, it means that such interventions
are performed to render individuals self-confidence and improve their standing
in society.
Key Words: Interventions On Body, Aesthetics, Conservative Women
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TOPLUMSAL DEĞIŞIM VE ŞEHIR HAYATINA GEÇIŞTE
İBADETLERIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ROLÜ
Prof. Dr. Ahmet Onay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Köftürcü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
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ÖZET
İslam dininin öğretisine dayanarak, Hicri birinci yüzyıldan itibaren İslam
hukukçuları şehir ve şehirliliğin ne demek olduğu soruları üzerinde durmuşlardır.
Şehre gitmek veya şehirli olmak, bir köylü ve bir bedevi için hem yaşam tarzında
köklü bir değişiklik hem de sosyal ilişkilerde statü farklılaşması demektir. Aynı
şekilde, camiye gitmek ve cemaat olmak da bir Müslüman için yaşam tarzını belli
standartlara uyumlu hale getirmek ve sosyal ilişkilerinde belli kuralları gözetmek
demektir. Bu sebepledir ki, daha Hz. Peygamber zamanında “cami cemaati”
olmak övülmüştür. Ayrıca “Cuma Namazı” gibi önemli bir ibadet, medeniler
(şehirliler) için bir ayrıcalık olmakla kalmamış aynı zamanda bedevi bir toplumun
dönüşümünde güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur. Cami cemaati olmanın
ve cuma namazlarında bulunmanın ilk kuralı başkalarına saygıdır ve en önemli
kırmızı çizgisi de başkalarını rahatsız etmemedir. Kur’an ayetlerinde ve pek çok
hadiste karşılıklı anlayış, hoşgörü ve birbirini görüp gözetme cemaat olmanın
temel kuralları arasında sayılmıştır. Daha çok bireysellik ve kendi kendine yeterli
olma gibi yönleriyle karakterize olan köy yaşantısının aksine şehir hayatının ve
şehirli olmanın temel kuralları da saygı, karşılıklı anlayış, iş birliği ve hoşgörü
gibi hususlardır. Bu yönüyle cuma namazı Müslümanları medeniliğe (şehirliliğe)
hazırlayan önemli bir ibadettir ve cami de bunun için önemli ve kutsal bir
mekandır. Çünkü, İslam dininin ibadet öğretisinde, camiye gelirken soğan ve
sarımsak gibi rahatsız edici şeyleri yemek mekruh kabul edilmiştir. Banyo yapıp
temiz ve güzel elbiseler giyerek ve güzel kokular sürerek cuma namazına gitmek
müstehap sayılmıştır. Bu hususlar Hz. Peygamber’in (sav) hadislerinde tekrar
tekrar vurgulanmıştır. Tebliğimizde bu hususlar toplumsal değişim çerçevesinde
ele alınarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişme, Cuma Namazı, Şehirleşme.
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SOCIAL CHANGE AND TRANSFORMATIONAL ROLE OF
WORSHIP IN TRANSITION TO URBAN LIFE
Prof. Dr. Ahmet Onay
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Asst. Prof. Hüseyin Köftürcü
Mehmet Akif Ersoy University
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ABSTRACT
Based on the teachings of Islam, Muslim lawyers have since posed the question
of what being urban and urbanised mean. Going to a city or being an urban
means a radical change in the way of life for a peasant and a bedouin, as well
as a differentiation of status in terms of social relations. In the same way, going
to the mosque and being a member of a mosque community means making
one’s lifestyle compatible with certain standards for a Muslim, and observing
certain rules in social relations. This is why it is praiseworthy to be a member of
a mosque community since the time of the Prophet (pbuh). Besides, important
worship activity like Friday prayer was not only a privilege for civilians but also a
strong motivation for the transformation of a bedouin society. The basic rule of
being a member of the mosque community and of being part of Friday prayers
is respect, and its important red line is not to bother others. In the Qur’an
verses and many hadiths, it is regarded as one of the basic rules of mutual
understanding, tolerance, and being a community to see and observe each
other. Contrary to village life, which is characterized by more individuality and
self-sufficiency, the basic rules of urban life and urbanization are respect, mutual
understanding, business unity and tolerance. In this respect, Friday prayer is an
important prayer time that prepares Muslims for civilization (urbanization), and
the mosque is an important and sacred place for it. Because, in the teaching of
Islam on worship, it is not encouraged to eat things such as onions and garlic
before going to the mosque. Bathing, wearing clean and beautiful clothes, using
perfumes before going to Friday prayer are appreciated. These are repeatedly
emphasized in the hadiths of the Prophet (pbuh). In this paper, these issues are
explored in line with the context of social change.
Key Words: Social Change, Friday Prayer, Urbanization
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FARKLILAŞMIŞ DINÎ PRATIKLER (UMRE ÖRNEĞI)
Dr. Öğr. Üyesi Ziyaeddin Kırboğa
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ÖZET
2000’li yıllar, “dinî pratikleri yerine getirmenin herkes için aynı anlamı taşıyıp
taşımadığı” problemine de yeni boyutlar getirmiştir. Günümüzde özellikle
umre ibadetinin yerine getirilmesini belirleyen sosyal, ekonomik, toplumsal
çevre gibi sebeplerin olabileceği de düşünülmektedir. Başlangıçta çeşitli sosyal
unsurların katkısıyla değişime uğrayan kültürel öğe, artık kök referanslarından
uzaklaştırılarak yeniden tanımlanabilmektedir. Çalışmada dindarlığı beş
boyutta (inanç, ibadet, tecrübe, bilgi ve etki boyutları) ele alan Glock modeli
tercih edilmiştir. Buna göre dua, dinî gelenekler ve törenlere katılma gibi
ritüeller ibadet boyutu kategorisinde yer alır. Ancak ele alınan dinî pratiklerin
farklılaşma nedenleri, sadece ait olduğu boyutla sınırlı olmayabilir. Örneğin,
ibadet boyutunda bulunan bir dinî pratik, etki boyutuyla da ilgili olabilir. Bu
nedenle, Glock’un tasnifinde yer alan boyutların bir arada görülmesi, boyutların
birbirleriyle ilişkileri bakımından değerlendirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.
İnancın insan için ne anlam ifade ettiğinden daha ziyade insanın neye inandığına
yoğunlaşılması, araştırmanın kapsamı açısından engelleyici olur. Aynı zamanda
dini pratik açısından insanların neleri yaptıklarına odaklanılıp, eylemlerinin onlar
için ne anlama geldiğinin ikinci planda tutulması da doğal olarak bu konulardaki
araştırmaların sistematik ve kapsamlı olmalarını sınırlandıracaktır. Glock’un
ifadesiyle, farklı bireylerin dini davranışlarına yükledikleri anlamlarla ilgili geniş
bilgilere ulaşmak, farklılaşmış dinî katılma ve tecrübenin açıklanması için bir ilk
adım olabilir. Çalışmanın amacı, geleneksel ve dinsel olana göre anlam bakımından
farklılaştığı düşünülen dinî pratiklerin açıklanmasına katkı sağlamaktır. Bu
açıdan çalışma, ele aldığı farklılaşma görüntüsünün dinî referanslar açısından
doğruluğunu ya da yanlışlığını tespit etme çabasında değildir. Sosyal boyutu
ön plana çıkan “umre” ibadetinin maddi boyutu da bulunan bir ibadet özelliği
taşıması, ayrıca umre yolculuğunun bir alışveriş vesilesi, bir seyahat sebebi ve
bir zaman geçirme fırsatı olarak gerçekleştirildiği şeklinde algılanabilmesi, aynı
zamanda konaklama ihtiyacının giderilmesinde lüks içerikli tercihlerin yapılması
umre pratiğinin “tüketim” bağlamıyla birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Bu
inceleme bir dokümantasyon çalışmasını da gerektireceğinden, konuyla ilgili
literatür taraması yapılacaktır. Bunun yanında umrenin gerçekleştirilmesinde
rol alan kuruluşların web sitelerinde yayınladıkları reklam içerikleri, içerik analizi
yöntemiyle incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Farklılaşma, Din, Dinî Pratikler, Tüketim.
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DIFFERENTIATED RELIGIOUS PRACTICES (SAMPLE OF UMRAH)
Asst. Prof. Ziyaeddin Karaboğa
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ABSTRACT
2000 years have brought new dimensions to the problem of “whether fulfilling
religious practices has the same meaning for everyone or not”. Today, it is also
thought that there may be reasons such as social, economic, social environment
which determine the fulfillment of umrah worship. At the beginning, the cultural
element that has been altered by the contribution of various social elements
can now be redefined by removing it from its root references. In the study, the
Glock model, which deals with religiosity in five dimensions (belief, worship,
experience, information, and effect) was preferred. According to this, rituals such
as worship, prayer, religious traditions and participation in ceremonies come
under this category. However, the reasons for the differentiation in religious
practices in terms of worship may not be limited only to the extent that they
belong. The aim of this study is to contribute to the explanation of religious
practices that are thought to be different in meaning from the traditional and
the religious. The social dimension of the “umrah” worship, which comes to
the fore, being a worship feature with a material dimension, as well as being
able to perceive the journey of umrah as a shopping experience, a reason for
travel, an opportunity to spend time; at the same time making accommodation
choices with luxurious content requires that the umrah practice be handled
together with the context of “consumption”. Since this review also requires
documentation, the relevant literature review will be conducted. In addition, the
content of advertisements published by websites of organizations participating
in the umre will be examined through a content analysis.
Key Words: Differentiation, Religion, Religious Practices, Consumption.
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İNANABILEN MAKINELERIN İMKÂNI VE
YAPAY ZEKÂ SOSYOLOJISINE GIRIŞ
Arş. Gör. Sıddık Ağçoban
Kırklareli Üniversitesi
s.agcoban@hotmail.com

ÖZET
A. M. Turing 1950 yılında yazdığı “Computing Machinery and Intelligence” adlı
makalesine “Can machines think?” (Makineler düşünebilir mi?) sorusunu sorarak
başlamaktadır. Bu soru pek çok araştırmacıya ilham vermiş ve ilerleyen yıllarda
“Makineler sevebilir mi?”, “Makineler kişilik geliştirebilir mi?” gibi sorulardan yola
çıkarak yeni teoriler geliştirilmiştir. Bugün bu teoriler üzerine oldukça gerçekçi
deneyler yapılmakta ve yapay zekâ da denilen akıllı makine teknolojilerinin
sıradan bir teknolojinin ötesinde bir olgu olduğu her geçen gün biraz daha
ispatlanmaktadır. Bugün sosyoloji yapay zekâyı geleneksel bir teknoloji biçimi
olarak görmekte ve teknolojinin toplumu etkilemesi üzerinden eski paradigmalarla
analiz etmeye çalışmaktadır. Oysa yapay zekâ, geleneksel teknoloji biçimlerini
aşan bir olgudur ve toplumu etkilemenin ötesinde toplumu yeniden tasarlama
potansiyeline sahiptir. Yapay zekânın din ve dini düşünceyi etkilemesi ise doğal
olarak din sosyolojisinin araştırma alanına girmektedir. Bugün, karmaşık dinleri
esas alsak bile, din denilen olgunun yüzyıllar içinde biriken muazzam büyüklükte
bir sözel ve düşünsel veri evreninden çıkarılan anlamlı bilgilere dayandığı
söylenebilir. Yapay zekâların en önemli özelliği ise oldukça büyük çapta sözel,
görsel ve duyusal verileri depolama, bunlara kısa sürede erişme ve bunlar
arasında anlamlı ilişkiler kurarak özetleme yeteneğidir. Bugün bazı iddialı yapay
zekâ geliştiricileri, bu özelliğinden yola çıkarak yapay zekâların yakın bir gelecekte
kendi kutsal kitaplarını yazabileceklerini ileri sürmektedirler. Böyle bir durumda
insanların bunlara inanmak için eğilimli olduklarını iddia etmekte ve bu iddialarını
insanın kendinden güçlü ve erişilmez gördüğü şeylere inanmaya eğilimli olduğuna
yönelik yaygın bir görüşe dayandırmaktadırlar. Bu çalışma bu temelden yola
çıkarak yapay zekâya dayalı tekno-dinlerin imkânına ve yazılı din ile yaşanan din
ve inanılan din arasındaki kıyaslamanın teknik imkânına odaklanmaktadır. Yapay
zekâlar tarafından özetlenerek elde edilmiş dini metinler ve bir yapay zekânın
karizmasına hayran olan kitlenin sosyolojik incelemesi de bu çalışmanın konusuna
dahil edilmektedir. Çalışmanın bir bölümünde ise makinelerin inanabilme özelliği
hem teknik hem de teolojik olarak ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Din, Toplum.
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INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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ABSTRACT
A. M. Turing begins his article by asking the question: “Can machines think?” This
question inspired many researchers, and so new theories were developed in the
years that followed focusing on questions such as: “can the machines love” or
“can the machines develop a personality?” Nowadays, quite realistic experiments
are being conducted on these theories, and it is becoming more and more
evident that artificial intelligence is a phenomenon beyond ordinary technology.
Today, sociology sees artificial intelligence as a form of traditional technology
and seeks to analyze it through the influence of technology on society using the
old paradigms. Artificial intelligence, however, is a phenomenon that transcends
traditional forms of technology and has the potential to redesign society beyond
affecting society. The fact that artificial intelligence influences religion and
religious thought naturally falls within the scope of research on the sociology
of religion. Today, even if we take complex religions as a starting point, it can be
said that the phenomenon of religion is based on meaningful information being
extracted from the gigantic universe of verbal and intellectual data that have
been accumulated over centuries. Yet, the most important feature of artificial
intelligence is the ability to store verbal, visual and sensory data on a very large
scale, to access them within a relatively short time, and summarize them by
establishing meaningful relationships with them. Today, some ambitious artificial
intelligence developers claim that artificial intelligence can write their own holy
books in the near future. In such a case, people claim to be inclined to believe in
them and these developers base their claims on a common view that people tend
to believe what they see as more powerful than, or inaccessible to, themselves.
This study focuses on the possibility of techno-religions based on artificial
intelligence, and on the technical possibilities of comparison between written
religion, practised religion, and believed religion. Religious texts, summarized by
artificial intelligence and sociological examination of audience who admires the
bliss of an artificial intelligence, are also included in this work. In one part of the
work, the machine’s ability to believe is dealt with both technically and in light
of Islamic theology.
Keywords: Artificial Intelligence, Religion, Society.
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KAMUSAL ALANDA DIN BIÇIMI OLARAK “KAMUSAL DIN”
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ÖZET
Sosyoloji düşüncesinde dinin geleneksel toplumlarda önemli bir role sahip olduğu
ile ilgili yaygın bir kabul bulunmaktadır. Fakat bu yaygın kanaat, modern toplumlar
söz konusu olduğunda yerini anlaşmazlığa bırakmaktadır. Modern toplumsal
tezahürün en belirgin yansıması olarak kamusal alanda dinin konumu ve rolü
hakkında farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Öncelikle Weber, Habermas ve Steve
Bruce gibi modernleşmeci kuramsal düşünce geleneğinin temsilcileri, modernite
ile birlikte geleneksel dini kurumların etkisiz hale geleceği hatta kaybolacağı ve
dinin bireysel bir kategoriye dönüşeceğini iddia etmişlerdir. Ancak Berger, Bellah
ve Casanova gibi düşünürler, modern toplumlarda dinin sosyal eylem, birlik ve
siyasi hareketlilik gibi alanlarda önemli bir güç olabileceğini savunmuşlardır.
Kamusal alan ve din arasındaki ilişkiyi “kamusal din” olarak kavramsallaştıran Jose
Casanova’dır. Casanova’ya göre kamusal din kavramı iki farklı anlama sahiptir.
Birincisi, sivil bir inanç biçimi; ikincisi ise dinin kamusal alandaki etkileridir. Kökeni
Benjamin Franklin’in ifadelerine dayanan sivil inanç sistemi, dinin iyi vatandaşlar
yetiştirmesine ve hayatın organize edilmesine yönelik katkılarını ifade etmektedir.
Bu anlamıyla sivil inanç veya din, “kamu” açısından yararlı olacak bireylerin
dini özelliklere sahip olmasına vurgu yapmaktadır. Kamusal alandaki etkileri
itibariyle öne çıkan kamusal din kavramı ise; birey, toplum, sivil toplum ve devlet
tarafından ortaya konulan dini biçimleri ifade etmektedir. Buna göre kamusal
dinin tezahür ettiği alanlar sivil toplum, siyasi toplum ve devlet olmak üzere üç
farklı kategoride ortaya çıkmaktadır. Devlet seviyesindeki kamusal din, devletin
yerleşik kurumsal dini statüye sahip olmasıdır. Siyasi toplum seviyesinde kamusal
din, dinin devletten ayrılmasına karşı çıkan veya dini özgürlüklerin savunulması
için dini grupların harekete geçirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Sivil toplum
seviyesinde ise kamusal din, sivil inanç veya din aracılığıyla dini grupların kamusal
alana müdahale etmelerini kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Kamusal Din, Sivil Din
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“PUBLIC RELIGION” AS A FORM OF RELIGION
IN THE PUBLIC SPHERE
Assoc. Prof. İbrahim Yenen
Kastamonu University
yenenibrahim@gmail.com

ABSTRACT
There is widespread acceptance that sociology has an important role to play
in traditional societies. But this widespread acceptance is liable to dispute
when it comes to modern societies. As the most obvious reflection of modern
society, different approaches have been developed about the role and position
of religion in the public arena. First, representatives of modernist theoretical
thought such as Weber, Habermas and Steve Bruce claimed that modernity
would turn into a separate category, i.e. traditional, religious institutions that
would become ineffective or even disappear. But thinkers such as Berger, Bellah
and Casanova have argued that modern societies may be an important force
in areas such as religious social action, unity, and political mobility. It is Jose
Casanova who conceptualizes the relation between public space and religion as
“public religion”. According to Casanova, the concept of public religion has two
different meanings. The first is a form of civic belief; the second is the effects of
religion in the public sphere. The civilian belief system, based on the words of
Benjamin Franklin, expresses the contributions of religion in terms of the training
of good citizens and the organization of life. In terms of its effects in the public
arena, public religion refers to the religious forms revealed by the individual,
society, civil society, and the state. According to this, there are three areas
where public religion manifests itself: civil society, political society, and the state.
Public religion at the state level refers to the state having a settled institutional
religious status. At the level of political society, public religion emerges when
religion groups are mobilized to oppose the separation of religion or to defend
religious freedoms. At the civil society level, public religion includes civilian
beliefs or religious groups intervening in the public sphere.
Key Words: Public Sphere, Public Religion, Civil Religion
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ALTERNATIF SISTEM ARAYIŞLARI:
TARIHIN SONU VE DÜNYA SISTEMI KURAMLARINA ELEŞTIREL
YAKLAŞIM
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Küçükşen
Necmettin Erbakan Üniversitesi
kubrakucuksen@konya.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, küreselleşme ve alternatif sistem tartışmalarının yoğun olarak
sürdüğü günümüzde Francis Fukuyama’nın “Liberal Demokrasi” ile ilgili olarak
ortaya attığı “Tarihin Sonu” tezi ile Immanuel Wallerstein’ın “Dünya Sistemi”
kuramlarının tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaç dorultusunda çalışmanın
temel problemi olan, “Son yıllarda yerel, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan
sorunlar karşısında liberal demokrasi krizde midir?” sorusuna cevap aranacaktır.
Her yüzyılda yaşanan ve asra damgasını vuran siyasal, sosyal ve kültürel olaylar
alternatif sistem arayışlarını da beraberinde getirmiştir. On yedinci yüzyıldan
itibaren Batı, evrensellik ve dünya hâkimiyeti ideallerini yeni iktisadi, siyasi ve
felsefi gelişmeler eşliğinde yeniden temellendirmiştir. Yirminci yüzyılın son
çeyreğine gelindiğinde soğuk savaş döneminin bitmesiyle yeniden biçimlenen
dünyada, yoğun düşünsel ortamda Japon asıllı Amerikan sosyal bilimci Francis
Fukuyama’nın ortaya attığı “Tarihin Sonu” tezi ile Immanuel Wallerstein’ın “Dünya
Sistemi” kuramları tüm dünyada yankı uyandırmıştır. Fukuyama’nın Hegel ve
Marks’tan yola çıkarak geliştirdiği bu tezinde monarşi, faşizm ve komünizm
gibi rakip sistemlerin birer birer çökmesine karşın ayakta kalabilen Batı liberal
demokrasisinin insanlığın ideolojik gelişiminin son durağı ve insanın kurduğu
idare biçimlerinin son şekli olduğu, Batı liberalizmine alternatif olarak ortaya
çıkan tüm sistemlerin alternatif olmaktan çıktığı savunulmuştur. Fukuyama’ya
göre, Doğu Avrupa’da ve Sovyetler Birliği’nde siyasal ve ekonomik sistemlerin
çöküşüyle birlikte insanlık tarihi ideolojik evriminin sonuna ulaşmış ve liberal
demokrasi insanlık tarihinin son ve değişmeyecek yönetim biçimi olmuştur. Bu
tezin karşıtı bir yaklaşıma sahip olan Wallerstein’a göre ise, bugün güçlü bir şekilde
varlığını sürdüren modern kapitalist dünya sistemi daha önceki dönemlerde
görülmeyen yıkıcı/yok edici bir sistemdir ve insanlığın son tarihsel sistemi de
modern kapitalist dünya sistemi değildir. Nitekim kısa bir süre sonra da “Tarihin
Sonu’nun Sonu mu” tartışmaları başlamıştır. Bu bağlamda çalışmada, her iki
düşünürün görüşleri öncelikle kendi temel eserlerinden hareketle analiz edilirken
aynı zamanda alanda başlayan akademik tartışmalara dahil olan çeşitli sosyal
bilimcilerin fikirleri ve kritikleri ekseninde her iki kuram yeni bir çözümlemeye
tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dünya Sistemi, Tarihin Sonu, Liberal Demokrasi.
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SEARCHING FOR ALTERNATIVE SYSTEMS:
A CRITICAL APPROCAH TO THE END OF HISTORY AND WORLD
SYSTEM THEORY
Asst. Prof. Kübra Küçükşen
Necmettin Erbakan University
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ABSTRACT
Aim: Amidst today’s intense discussions on globalization and alternative system,
this study aims to discuss Francis Fukuyama’s thesis of the so-called “The End of
History” and Wallerstein’s “World System Theory”. In line with this purpose, the
study aims to answer the question: “Is liberal democracy in crisis with the problems
that have been faced in recent years?” Political, social, and cultural events that
occurred and stamped each century have occasioned the search for alternative
systems. The West has shaped the ideals of universality and world dominance
through new economic, political, and philosophical developments since the 17th
century. This has been reshaped by the end of the cold war period when coming
to the last quarter of the 20th century, in an intensive spiritual atmosphere, the
theories of “the end of history”, which was put forth by Japanese-American
social scientist Francis Fukuyama, and Immanuel Wallerstein’s “World System”
theory, have been echoed all over the world. In his thesis, which Fukuyama
developed with regard to Hegel and Marx, he argues that whereas the rival
systems such as monarchy, fascism, communism have collapsed one by one,
Western liberal democracy is the terminal of human ideological evolution and
that all the alternative systems, which were once developed against Western
liberalism, are no longer an alternative to it. According to Fukuyama, after the
collapse of political and economic systems in Eastern Europe and the Soviet
Union, the history of humanity has come to its end of ideological evolution, and
liberal democracy has become the last and unchanging system in the history
of humanity. In contrast to this thesis, according to Wallerstein, the modern
capitalist world system is a destructive system, such that the last historical
system of humanity is not the modern capitalist system. Hence, it was only
recently that debates on ‘Is this the end of history?’ have been sparked. In this
regard, thoughts of both philosophers were analysed based on their own works.
Besides, these two theories have also been analysed within a new idea and
aspect based on the ideas and criticisms of a variety of social scientists who are
involved in the academic debates in this field.
Key Words: World System, The End Of History, Liberal Democracy
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DINI GRUP VE CEMAATLERIN GÖRÜNÜR YÜZLERI:
SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI
Ömer Faruk Işıklı
Düzce Doğa Koleji
isikli.omerfaruk@gmail.com

ÖZET
Son yıllarda dini grup ve cemaatlerin sayılarının arttığı bir dönem içerisindeyiz.
Bu dönemde dini grup ve cemaatler kendilerini Sivil Toplum Kuruluşları
(STK) olarak bilinen vakıf ve dernekler aracılığıyla kamusal alanda varlıklarını
meşrulaştırmaktadırlar. Ayrıca basın-yayın faaliyetleriyle bu durumu destekleyici
çalışmalar yapmaktadırlar. Bu sayede devlet, kamusal alanda dini grup ve
cemaatleri kısmen de olsa denetleme imkanı bulmuştur. Her ne kadar dini grup
ve cemaatlerin sivil toplum olup olmadığı tartışmalı bir konu olsa da, dini grup ve
cemaatler STK adı altında varlıklarını ve meşruiyetlerini devam ettirmektedirler.
Çalışmanın amacı, son yıllarda ortaya çıkan dini grup ve cemaatlerin genel
durumunu değerlendirmektir. Bu bağlamda dini grup ve cemaatlerin hangi
vakıf ve derneklerle alakalı olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Verilerin elde
edilmesinde dernek ve vakıfların yapmış oldukları faaliyetler internet siteleri
üzerinden değerlendirilmiş ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak
Türkiye’de dini grup ve cemaatlerin yasal dayanakları olmadığı için bu gruplar,
vakıf veya dernek açarak varlıklarını yasallaştırmaktadırlar. Literatürde Türkiye
özelinde dini grup ve cemaatlerin STK’larla ilişkilerini inceleyen doğrudan
bir çalışma tespit edilememiştir. Bu husustaki boşluğu doldurmak açısından
araştırmamız önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dini Grup, Cemaat, Sivil Toplum Kuruluşları, Meşrulaştırma, Kamusal Alan.
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THE VISIBLE FACE OF RELIGIOUS GROUPS AND CONGREGATIONS:
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Ömer Faruk Işıklı
Düzce Doğa High School
isikli.omerfaruk@gmail.com

ABSTRACT
It can be said that the number of religious groups and congregations has
recently increased, which seems to legitimize activities by such religious groups
and congregations in the public arena via foundations and associations known
as non-governmental organizations (NGOs). Furthermore, they have also been
providing supportive work with press and publication activities. Thanks to it,
the government has had the opportunity to inspect them in the public arena,
even if it has only been on a limited scale. Although it has been an issue whether
religious groups and congregations are part of civil society, they have been
maintaining their presence and legitimacy. Purpose: The purpose of the study is
to evaluate the general situations of religous groups and congregations that have
appeared recently. We will try to ascertain which foundations and associations
are associated with religious groups and congregations. Procedure: In this study,
it will be ascertained which foundations and associations are associated with
religious groups and congregations throughout Turkey. The activities that have
been described on their websites by foundations will be evaluated. A content
analysis method will be used. Findings and Commentaries: After ascertaining
which NGOs have connection to local religious groups and congregations, they
will be evaluated. Additionally, an attempt will be made to ascertain how they
maintain their presence in the public arena. Argument: Since religious groups
and congregations don’t have any legal foundations in Turkey, these groups have
tried to legitimize themselves via foundations and associations. No studies to
date have examined the connection between religious groups and congregations
with NGOs in Turkey. This study is thus important for filling that gap. Result:
These religious groups and congregations have been putting themselves across
in the eyes of the government in the public arena by maintaining their presence
within NGOs. Although they don’t have any legal foundations, they have been
able to maintain their presence in this way.
Key Words: Religious Group, Congregation, non-governmental organizations, Legitimation,
Public Sphere
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MALAY YARIMADASI’NDA KUR’AN OKULLARI:
DEĞIŞIM VE SÜREKLILIK BAĞLAMINDA GELENEKSEL EĞITIM YAPISI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay
İbn Haldun Üniversitesi
mehmet.ozay@ihu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışma, genel itibarıyla, İngiliz sömürge yönetimi altındaki Malay
Yarımadası’ndaki Kur’an okullarını ele almaktadır. İngiliz sömürge yönetimi
tarafından bu okulların algılanışı ve zamanla nasıl bir dönüşüme konu olduğu
üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, özellikle 19. yüzyılda sadece Malay
topraklarında değil, coğrafi olarak Malay Takımadaları olarak adlandırılan ve
günümüzde Müslümanların çoğunlukta olduğu Adalar bölgesini de içeren
bölgedeki diğer İslam toplumları arasında da, genel İslami eğitim kurumları
içerisinde yer alan bu yapının Malay genç nesillerine geleneksel dini bilgiyi ve
değerleri nasıl aktardığı üzerinde durulmaktadır. Öte yandan, İngiliz sömürge
yönetimi, 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başları gibi görece geç bir dönemde
de olsa, Avrupa merkezci bir yaklaşımın ürünü olarak gündeme gelen çeşitli
politikaların eğitim kurumu üzerindeki yansıması olarak, adına ‘Malay yerli
okulları’ denilen yeni eğitim kurumları hayata geçirmiştir. İngiliz sömürge
yönetimi, özellikle farklı eyaletlerde yönetim birliğinin sağlanmasıyla birlikte, söz
konusu bu yeni eğitim kurumlarında, Malay Müslüman ailelerin ilgisini çekmek
amacıyla kısmi dini eğitim verme yolunda geleneksel Kur’an okullarına benzer bir
yapı oluşturarak, adına Kur’an sınıfları denilen bir uygulama başlatmıştır. Her ne
kadar Malay Müslüman ailelerin ilgisi zamanla bu eğitim kurumuna yönelmekle
birlikte, seküler temelli bir yapı üzerine inşa edilen Malay yerli okullarının MalayMüslüman sosyo-kültürel ve dini yapısının tedrici olarak tahribinde şu veya bu
şekilde bir rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu durumda hiç kuşku yok ki, yeni bir
eğitim sisteminin içinde Singapur Adası’ndakiler de dahil olmak üzere Malaya
topraklarında uygulamaya konulması, bu toplumlarda toplumsal yapı üzerinde
değişimlere konu olmaktadır. Bu noktada, Malay Müslüman toplumunun bu
süreçte gündeme getirdiği bazı tepkiler de ele alınmaya değer bir gelişmedir. Bu
çalışmada gündeme getirilen tartışmalar, öncelikle sömürge döneminde üretilen
bazı kaynaklar ile, buna ilâve olarak konuyla ilgili çağdaş literatüre başvurularak
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kur’an Okulları, Eğitim, Malaya, Sömürgeleşme, İngiliz Yönetimi
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QUR’AN SCHOOLS IN THE MALAY PENINSULA: A TRADITIONAL
EDUCATION TEMPLATE BETWEEN CHANGE AND CONTINUITY
Asst. Prof. Mehmet Özay
Ibn Haldun University
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ABSTRACT
This study examines the Qur’an schools run by the Malay Muslim communities in
British Malaya. It investigates how these educational institutions were perceived
by the British colonial rule and analyse the process of their transformation over
the decades. It is also crucial to clarify the concept of Qur’an schools within
the juncture of overall Islamic education centers that historically operated not
only in Malaya but also in relevant geographical areas in the region during the
19th century, which were functional enough in the transmission of traditional
religious knowledge and values to the new generations. On the other hand,
the British colonial rule delivered new educational initiatives such as the Malay
vernacular schools, albeit relatively late as in the last decades of the 19th
century and early 20th century, by implimenting various policies on the basis of
a Euro-centric approach in the latter period of colonial rule. British colonial rule
integrated Qur’an classes emulating partially the practice of Qur’an schools into
newly established Malay vernacular schools in order to attract the interests of
the Malay parents in an effort to convince them to send their children to these
institutions. Although Malay families got used to this new education initiatives
and register their children with these institutions, it is asserted that the secularbased vernacular schools are deemed to have caused degradation in the sociocultural and religious structure of traditional Malay Muslim societies. In this
context, there is no doubt that this new education system, which was initiated in
Malaya including Singapore Island (historically and culturally bound to the Malay
Peninsula), is a subject matter to be studied and analyzed as a phenomenon of
change in social structure. In this regard, it is also worth observing the reactions of
the Malay Muslim communities during this process towards the new educational
establishments. The analytical narratives of this study rely on sources produced
during the colonial period and other related sources of contemporary literature.
Key Words: Qur’an Schools, Education, Malaya, Colonialism, British Rule
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AŞIRI SAĞ GRUPLARDA İSLAMOFOBIK SÖYLEM VE ÖTEKILEŞTIRME:
AFDI ÖRNEĞI
Dr. Öğr. Üyesi Müşerref Yardım
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğr. Gör. Büşra Özüdoğru
Siirt Üniversitesi
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ÖZET
Batı dünyasında İslamofobi, İslam’dan ve Müslümanlardan duyulan kaygı ve
korku anlamlarına gelen, İslam karşıtlığı olarak da bilinen tepkisel bir yaklaşımı
ifade etmektedir. Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gerçekleşen düzensiz
göçler, 2008 küresel ekonomik krizi, yaşanan bazı terör olayları ve güvenlik
sorunu nedeniyle 21. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa ülkeleri ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde aşırı sağın ve İslamofobik söylemlerin yükselişe geçtiği
görülmüştür. Özellikle ABD’de yaşanan 11 Eylül olaylarının ardından Müslümanlara
karşı nefret söylemleri artmış, siyasal ve toplumsal ayrımcılık, toplumsal dışlama
gibi boyutlar yadsınamaz hale gelmiştir. Avrupa ve ABD’de artan yabancı
düşmanlığı ve ırkçılık, kendisini daha çok Müslümanlara yönelik düşmanlık olarak
göstermektedir. Bu durum aşırı sağcı partilerin de yükselişe geçmesine sebep
olmaktadır. Nitekim ABD’de Donald Trump’ın başkan olarak seçilmesi, aşırı sağcı
grupların yeni bir enerji bulmasında etken olarak görülmektedir. Dolayısıyla
İslamofobinin Avrupa ve ABD’de yayılmasında, bu aşırı sağcı parti ve grupların
yürüttükleri kampanyaların, eylemlerin, kullandıkları reklam afişlerinin ve sosyal
medya üzerinden görüşlerini paylaşarak geniş kitlelere ulaştırmalarının büyük
etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada aşırı sağ grupların kullandıkları İslam karşıtı ve
nefret söylemlerine bir örnek olarak, 2010 yılından beri ABD’de faaliyet gösteren
AFDI (Amerikan Özgürlük Savunma Girişimi) organizasyonu ele alınmıştır.
Kendilerini insan hakları örgütü olarak tanımlayan bu organizasyon, Müslümanların
Amerika’ya göçünün durdurulması gerektiğini, İslam’ın diğer kültürlerle ortak
değerlere sahip olmadığını, Batı’dan daha aşağı olduğunu ve bir din değil de
şiddet yanlısı siyasi bir ideoloji olduğunu savunmaktadır. Çalışmamızda ABD’nin
İslamsızlaştırılması düşüncesi adı altında AFDI’nin yürüttüğü kampanyalar,
reklam afişleri ve posterler, İslamofobik söylem ve ötekileştirme bağlamında ele
alınarak içerik analizi yöntemiyle değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İslamofobi, Aşırı Sağ, Ötekileştirme, Nefret Söylemi, AFDI.
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Asst. Prof. Müşerref Yardim
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ABSTRACT
In the Western world, Islamophobia represents a reactionary approach, also
known as anti-Islam, which means the fear of Islam and Muslims. Unordered
immigration from the Middle East and African countries, the 2008 global
economic crisis, terrorism and security issues have caused islamophobic
discourse and far right support to rise in the US and Europe since the dawn
of the 21st century. Especially after the 9-11 events, hate speech against
Muslims, political and social discrimination and social exclusion have increased
to undeniable levels. Increasing xenophobia and racism in Europe and the US
mostly revealed a hostility towards Muslims. This situation causes far rightwing political parties to rise and become more powerful. As a matter of fact,
Donald Trump’s election victory as the President of the US is seen as a factor
for far right groups’ energy recharge. And therefore, the campaigns carried out,
actions performed, posters used and the use of social media by those far right
parties and groups to spread their ideas to mass crowds have had a huge affect
on the spread of islamophobia in Europe and the US. In this study, the AFDI
(American Freedom Defense Initiative) organization, which has been operating
in the United States since 2010, is used as an example of anti-Islamic and hate
speech propagated by extremist groups. The organization defines itself as a
human rights organization and advocates stopping Muslim immigration to the
US as Islam does not have the same common values as the western culture,
and instead of being accepted as a religion, it should be accepted as a political
ideology which supports violence. In this work, AFDI’s campaigns under the
name of liberating the US from Islam via campaigns, advertisement posters and
İslamophobic discourse and otherization will be evaluated by means of content
analysis.
Key Words: Islamophobia, Far Right, Otherization, Hate Speech, AFDI
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ÖZET
İslamofobi, Müslümanların bireysel ve/veya kolektif biçimde olumsuz olarak
konumlandırılması yoluyla farkın ve farklı olmanın tanınması ve yanlış tanınması
arasındaki karşılıklı etkileşimin merkezinde yer almakta; aynı zamanda Müslüman
sorunu olarak yeniden adlandırılmakta ya da belli bir etnik gruba atfedilmektedir.
Bununla beraber İslamofobiye dair söylemler, kategorik bir İslam anlayışı ve
Müslüman kimliği inşa etmekle kalmamakta; aynı zamanda “biz vs onlar”, “dini/
kültürel olarak öteki”yi sürekli değiştirmekte, bu tanımlamaların dışında kalanları
da kategorik hale getirmektedir. Her ne kadar “İslam korkusu” açık bir ifadeyse
de, hitap ettiği özneyi belirginleştirmemekte ve bir kavram olarak ele alındığında
“yabancı düşmanlığından terörizm-karşıtlığına kadar uzanan çeşitli olgularla”
birleşmektedir; “herkesi” (Müslümanları) işaret ederken, herhangi bir isim
koyma sürecini perdelemektedir. Dolayısıyla farklı ve farklılaştırılmış Müslüman
kimliklerinin gerçekliklerini de sıklıkla göz ardı etmektedir. Bu çalışma, Fransa’da
Paris DİTİB’e (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) bağlı Fransız-Türk Derneği’ndeki
(Amicale Franco-Turque) Türk-Müslüman göçmenlerin İslamofobi üzerine nasıl
bir anlatı kurduklarını ve “yeni ulus ötesi imgeleminin” bu anlatıya nasıl katkıda
bulunduğunu incelemektedir. 2016 yılında yapılan bu etnografik çalışmada,
derinlemesine görüşme ve sözlü tarih olmak üzere nitel araştırma metodları
kullanılarak, kolektif hafızanın dönüşümü ve İslamofobinin nasıl deneyimlendiği
araştırılmaktadır. Araştırmamızın sonucu, İslamofobinin, “İslam” ve “Müslüman
kimliğine” dair olumsuz algı yaratmanın ötesinde, bir damga olarak değil; söz
konusu Türk Müslüman göçmenler için yararlı ve olumlu bir güç olduğunu
göstermektedir. İslamofobi diyalojiktir, bir toplumlaşma biçimi ve aynı zamanda
da kolektif hafızanın bir ürünüdür.
Anahtar Kelimeler: DİTİB, İslamofobi, Göç.
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UNDERSTANDING ISLAMOPHOBIA THROUGH DIFFERENT REALITIES
Irmak Evren
Middle East Technical University (PhD Student)
irmakevrenn@gmail.com

ABSTRACT
Islamophobia, defined as a negative view of Muslims individually and/or
collectively centers around the interplay of recognition and misrecognition of
differences. In addition, discourse on Islamophobia constructs a categorical
image of Islam or Muslims; a kaleidoscopic view of ‘us’ vs ‘they’, ‘religious/
cultural other’ but also produces a categorical ‘rest’. Despite the overt ‘fear of
Islam’, it hinders a specific addressee and as a concept it often coalesces with
“very diverse phenomena, xenophobia to anti-terrorism” As a result, it refers
to ‘all’ (Muslims) so that different as well as differentiated realities among
Muslims are often disregarded. This study aims to analyse how Islamophobia is
narrated by Turkish Muslim migrants in France and the ways ‘new transnational
imaginary’ helps to construct Islamophobia in Amicale Franco- Turque, an
association coordinated by DITIB Paris (Turkish-Islamic Union for Religious
Affairs) in Carrières-sous Poissy. I argue that Islamophobia is beyond negative
connotations on ‘Islam’ and ‘Muslim identity’; it is not a stigma but is productive
and a positive force for the Turkish Muslim community. Islamophobia is dialogic
and a form of sociation as well as a product of their collective memory. An
ethnographic study, carried out in 2016, mainly draws upon qualitative methods,
particularly in-depth interviews and oral history in order to closely analyse the
transformation of collective memory and how Islamophobia is experienced.
Key Words: Ditib, Islamophobia, Immigration
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“KARŞIT KÜLTÜR” UNSURU OLARAK DIN
Doç. Dr. İbrahim Yenen
Kastamonu Üniversitesi
yenenibrahim@gmail.com

ÖZET
Kültür, düşünce ve davranış biçimleri ile maddi nesnelerle birlikte insanların
yaşayış biçimlerini ifade etmektedir. Kültür yalnızca insanların ne yaptıklarını
değil, ne düşündükleri ve ne hissettiklerini de şekillendirmektedir. Bu anlamda
kültür hem düşünce hem de nesneleri içermektedir. Kültürün nesneleri içeren
boyutu maddi kültür olarak tanımlanırken, düşünce hissiyatını kapsayan boyutu
da maddi olmayan kültür olarak isimlendirilmektedir. Kültür, fiziksel ve düşünsel
anlamda iki boyuta indirilmektedir. Fakat çeşitlilik anlamında kültürün daha geniş
bir kapsama sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda kültür, popüler ve yüksek
kültür, alt kültür, çokkültürlülük, kültürel görelilik, kültürel değişme ve küresel kültür
gibi farklılıklara sahiptir. Bu çeşitliliği yansıtan türlerden biri de “karşıt kültür”dür.
Karşıt kültür, toplum içerisinde yaygın olarak kabul edilen unsurlara şiddetle karşı
çıkan kültürel yapıları tanımlamaktadır. Bu anlamıyla karşıt kültür, hâkim kültürün
esas paradigmalarını sorgulayan ve reddeden bir özellik sergilemektedir. Kültürü
belirleyen temel unsurlardan biri olarak din de kültürel çeşitliliğe göre farklı
bileşenlere sebep olabilmektedir. Din, popüler kültür, alt kültür, yüksek kültür
veya karşıt kültür ile farklı bir etkileşim meydana getirebilmekte ve onların temel
kalıplarına göre işlevsellik kazanabilmektedir. Dolayısıyla din, bu farklı kültür
örüntülerine göre şekil alabilmektedir. Bu farklı kültür kalıplarından biri de dinin
karşıt kültürün bir unsuru olarak ortaya çıkmasıdır. Karşıt kültür unsuru olarak
din, hâkim dini kültürün esas değerlerine karşı eleştirel ve reddedici bir tutum
geliştirebilmektedir. Dinler tarihine bakıldığında pek çok dinin bir “karşıt kültür”
hareketi olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Fakat karşıt kültür unsuru olarak
ortaya çıkan dini oluşumlar zaman içerisinde hâkim kültür konumunu elde ederek
kendi karşıt kültürlerini üretmektedirler. Karşıt kültürün temel unsurları, çatışma
halinden daha çok düşünce ve tutum seviyelerinde açığa çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din, Kültür, Karşıt Kültür
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RELIGION AS AN ELEMENT OF “OPPOSITE CULTURE”
Assoc. Prof. İbrahim Yenen
Kastamonu University
yenenibrahim@gmail.com

ABSTRACT
Culture, thoughts and behaviors, as well as material objects, are expressions of
people’s lifestyles. Culture also shapes what people think and feel, not what they
do. In this sense, culture includes both thoughts and material objects. While
the dimension containing the cultural objects is defined as the material culture,
the dimension involving the sentiment or feeling is also called the material
culture. Culture is reduced to two dimensions, physically and mentally. But it is
understood that culturality implies diversity. In this sense, culture has differences
such as popular and high culture, subculture, multiculturalism, cultural relativity,
cultural change, and global culture. One of the varieties that reflect this diversity
is the “opposite culture”. Contradictory culture describes cultural structures
that are strongly opposed to elements commonly accepted in society. In this
sense, the opposite culture displays a characteristic of questioning and rejecting
the main paradigms of the dominant culture. As one of the main determinants
of culture, religion can bring about different components in line with cultural
diversity. Religion can also bring about a different interaction with popular
culture, subculture, high culture or opposite culture. Religion can be shaped
according to these different cultural patterns. Religion can function according
to popular, high or subcultural basic patterns. One of these different cultural
patterns emerges as an element of a religious counterculture. As a countercultural element, religion can develop a critical and negating attitude towards
the main values of religious cultures. When we look at the history of religions,
many religions appear to have emerged as a “counterculture” movement.
However, the religious formations that emerged as counter-cultural elements
produce, over time, their opposite culture by acquiring the dominant cultural
position. The basic elements of the opposite culture are more open to thought
and progress rather than conflict.
Key Words: Religion, Culture, Opposite Culture
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TÜKETIM, MODA VE İSLAMI GIYIM AÇISINDAN TESETTÜRLÜ/TÜRBANLI
ÖĞRENCILER (AKDENIZ ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Aygül
Akdeniz Üniversitesi
Gamze Gürbüz
Akdeniz Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr | gamzee.gurbzzz@gmail.com

ÖZET
Kadın üzerinden tüketim kültürünün anlatımı, kadınların tüketim ideolojisinin
temel taşıyıcı kolonlarından biri olmalarıyla açıklanabilir. Özellikle tüketim
kültürü ile kadın bedeninin metalaşması ve nesne konumuna indirgenen kadın
bedeninin sunumu hakkında zengin bir literatür bulunmaktadır. Oysa tüketim
kültürünün taşıyıcıları sadece seküler kadın bireyler değildir, aynı zamanda
kendilerini dindar/muhafazakâr olarak ifade eden ve inançları ölçüsünde tüketim
ideolojisinin içerisinde kendilerine yer açan “tesettürlü/başörtülü/türbanlı”
kadınlar da bulunmaktadır. Dindar bir yaşama uygun olmadığı gerekçesiyle
uzak durulan mal ve hizmetlerin steril hale getirilmesiyle tesettürlü kadınlar,
kamusal alanda daha görünür hale gelmeye başlamıştır. Oteller, alışveriş
merkezleri, restoranlar ve eğlence mekânlarında olan, diğer yandan diyetleri,
makyajları ya da örtünme modası hakkında konuşan bu tesettürlü kadınlar
tüketici kapitalizmin yeni aktörleridir. Bu çerçevede çalışmada; İslami giyinme
stilini benimseyen tesettürlü/başörtülü/türbanlı öğrencilerin; tüketim, lüks
tüketim, marka, kozmetik, moda vb. olgulara/konulara yönelik bakış açılarının
tespit edilmesi, ayrıca örtünme biçimleri ve giyim stilleri ile ilgili birbirleri
hakkında yapmış oldukları değerlendirmelerin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bunun için Akdeniz Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte
olan, farklı örtünme biçimlerine ve giyim stillerine sahip 18 öğrenci ile odak grup
görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Önceden belirlenmiş temalar çerçevesinde
6 kişilik gruplar oluşturularak kişilerin tüketim ve moda hakkındaki görüşleri,
ayrıca birbirlerinin örtünme ve giyim stilleri ile ilgili bakış açıları, deneyimleri
ve algılama biçimleri arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde
edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Sonuç olarak sınıfsal
farkı gösteren sembollerle/markalarla “ayrım hissi” oluşturma, estetik kaygıları
telafi etme, arzu edilen kimlikler inşa etme, sosyal dışlanmadan kaçınma gibi
sebeplere istinaden tesettürlü/türbanlı öğrenciler, tüketim kültürünün bir parçası
olduklarını ifade etmişlerdir. Farklı örtünme biçimlerine ve İslami giyim stillerine
sahip olma durumu, kişinin toplumsal statüsüne bağlı olarak değişmektedir. Bu
durum, tesettürlü/türbanlı kadınların birbirlerinin örtünme ve giyinme stilleri ile
ilgili olarak farklı söylemler üretmesine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Tüketim, Moda, Örtünme, İslami Giyim.
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STUDENTS WEARING HEADSCARVES/TURBANS IN TERMS OF
CONSUMPTION, FASHION AND ISLAMIC CLOTHING
(THE CASE OF AKDENIZ UNIVERSITY)
Asst. Prof. Hasan Hüseyin Aygül
Akdeniz University
Gamze Gürbüz
Akdeniz University (Master Student)
hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr | gamzee.gurbzzz@gmail.com

ABSTRACT
Narrating the consumption culture with regard to women can be explained in
terms of women being one of the basic load-bearing columns of the consumption
ideology. Particularly, there is a rich literature related to the consumption culture and
commodification of the female body, not to mention the representation of the female
body as an object. Yet, the representatives of the consumption culture are not only
the secular woman individual, but also those who express themselves as religious/
conservative and those women that assert themselves by wearing headscarves/
turban/kerchief within the consumption ideology to the extent applicable to their
belief. With the exoneration of commodity and services which are held aloof on
the grounds of inappropriateness for religious living, women wearing headscarves
have become more visible in the public sphere. Those women that visit hotels,
shopping malls, restaurants and places of entertainment and talk on diets, makeups or veiling fashions are the new actors of consumer capitalism. This study aims
to determine the viewpoints of students wearing headscarves/turban/kerchief or
who embrace an Islamic style of clothing on consumption, luxury consumption,
brand, cosmetics, fashion, etc., and to present their personal evaluations of one
another on veiling and clothing styles. For this, focus group interviews were
conducted with 18 students who are enrolled at various departments in Akdeniz
University and have different veiling and clothing styles. Within the scope of the
aforesaid topics, the attempt is to ascertain personal opinions on one another over
consumption and fashion, personal evaluations on veiling and clothing style, as well
as the differences between their experiences and perceptions by dividing them
into groups of 6. The qualitative data thereby obtained were interpreted using the
method of content analysis. As a consequence, students wearing headscarves/
turban state that they have become a part of the consumption culture with the
presumptions that they thus express class differences through symbols/brands,
create ‘a sense of distinction’, compensate aesthetic concerns, construct desired
identities, and refrain from social exclusion. The state of having different veiling
forms and Islamic clothing styles varies according to the person’s social status. This
leads to the generation of different discourses by women wearing headscarves/
turban in terms of their veiling and clothing style.
Key Words: Women, Consumption, Fashion, Veiling, Islamic Clothing
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POPÜLER KÜLTÜR VE TÜKETIM KÜLTÜRÜ KISKACINDA
TÜRKIYE’DE DINDARLIĞIN DÖNÜŞÜMÜ
Arş. Gör. Songül Alkan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
songul114@hotmail.com

ÖZET
Modernizm, toplumlara yeni ve hayatın her alanını kuşatıcı bir dünyanın imkânlarını
sunmuştur. Kapitalist bu yeni dünya ile karşılaşan toplumlarda yaşanan değişimler
sosyal bilimlere “tüketim kültürü” kavramını kazandırmıştır. Tüketmek için üreten
kapitalist sistemde, kültür de üretilen ve tüketilen bir “şey” olarak yerini alır.
Popüler kültür ise 19. yy’da yaşanan hızlı sanayileşme sonrasında bireylerin kent ve
fabrikalarda yoğunlaşmaları ve seri üretimin beraberinde getirdiği toplu tüketimi
kullanmalarıyla, kitle iletişimiyle ve bunların toplumsal, ekonomik ve siyasal
sonuçlarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle denilebilir ki; popüler kültür, tüketim
kültürüdür. Popüler kültürün tüketim kavramıyla birleşmesiyle, popüler kültür
toplumsal her alanı kuşatıcı bir hal alarak onları dönüştürür. Bu dönüşümden
dindarlık biçimleri de etkilenmiştir. Türkiye’de dindar kesimlerde özellikle
1990’lardan itibaren belirginleşen değişimi açıklayabilmek için popüler kültür
ve tüketim kavramları büyük bir önem teşkil eder. 1990’lara kadar Müslüman
dindar kadınların dış giyim tarzı uzun ve bir beden büyük genişlikte pardesüler,
omuzlardan aşağıya sarkan eşarplardan oluşmaktayken; son yirmi yılda dar
pantolonlar, kısa eşarplar ve tunikler olarak değişmiştir. Dindar erkeklerde bu
değişim eşinin çalışmasını istemeyen erkekten, eşinin kamusal alanda görünür
olmasını, kariyer yapmasını isteyen erkeğe doğrudur. Tüketim kültürünün yeni
bir yaşam tarzı yaratmakla da ilgisi vardır. Modern bireyler tüketerek kendilerini
olmak istedikleri insana dönüştürürler. Dindarların tüketerek kendilerine yarattığı
yeni yaşam tarzları da onlardaki dönüşümü anlamak için önemlidir. Özal dönemi
neoliberal politikaların, görece özgürlük döneminin etkisinin de bu süreçteki yeri
yadsınamaz. 1980’li yıllarda Turgut Özal’ın neo-liberal ekonomi politikası ve eğitim
ve kültür politikaları, İslami kesimin ve sermayenin kamusal alana ve ekonomiye
entegre olmasına zemin hazırlayıcı nitelikte olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de
dindarların son otuz yılda yaşadığı değişimler ve yeni dindarlık biçimleri popüler
kültür, kitle kültürü ve tüketim kültürü kavramlarından yararlanılarak açıklanmaya
çalışılacaktır. Araştırmada literatür taraması ve söylem analizi yöntemleri
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Popüler Kültür, Tüketim, Dindarlık, Neoliberalizm.
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IN THE CONTEXTS OF POPULAR CULTURE AND
CONSUMPTION CULTURE: RELIGIOUS TRANSFORMATION IN TURKEY
Res. Asst. Songül Alkan
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ABSTRACT
For societies, modernism has brought about a world which is new and
comperehensive in all spheres of life. In these societies that have faced a new
capitalist world, changes have led to the concept of “consumption culture” in the
social sciences. In the capitalist system which produces for consumption, culture
is posited as a produced and consumed thing. As for popular culture, this is highly
related to the social, economic and political results of rapid industrialization
which took place in the 19th century, concentration of individuals in cities and
factories, and mass consumption of those individuals being accompanied by
mass communication and mass production. For this reason, it can be said that
popular culture is a culture of utilisation and consumption. Combined with the
consumption concept, popular culture transforms all aspects of society by taking
them into an enclosure. Religious forms are also affected by this transformation.
Notably, to explain changes in the religious sphere in Turkey by the 1990s,
popular culture and consumption concepts have great importance. Up to the
1990s, Muslim religious women’s dressing style was long and comprised of an
oversize topcoat and scarves which went down under the shoulders. In the last
20 years, these trends have transformed into tight trousers, short scarves, and
tunics. As for religious men, these changes have evolved from men who had no
desire for their wives to work to men who want their wives to appear in public
areas, and to have a career. Consumption culture is also related to creating a new
lifestyle. By consuming, modern individuals transform themselves to whomever
they want to be. New lifestyles that religious people have created by consuming
are important to understanding their transformations. It must not be denied the
Özal’s neoliberal policies and effect of relative freedom have found root in the
process. By the 1980s, Turgut Özal’s neoliberal economic policy, education and
cultural policies regarding the Turkish-Islam synthesis have pressured Islamic
groups and capitals to integrate public areas and economics. In this study, the
changes that Turkish religious individuals have faced over the last 30 years
are to be explained through new piety types, popular culture, mass culture,
and consumption culture concepts. Literatüre review and discourse analysis
methods have also been used in this research.
Key Words: Consumption, Religious, Popular Culture, Neoliberalism
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ENFORMASYON TOPLUMUNDA
DINSELLIĞIN KAMUSAL GÖRÜNÜMÜ VE DÖNÜŞÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa Arslan
İnönü Üniversitesi
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ÖZET
Günümüzde bir enformasyon çağında yaşıyoruz. Enformasyon ya da medya
araçlarının etkisini hayatın bütün alanlarında giderek daha fazla hissediyoruz.
Enformasyon araçları toplumun sosyo-kültürel hayatı üzerinde farklı şekillerde
etkisini gösteriyor. Enformasyon araçları sırf bir aracı işlevi görmezler; aynı
zamanda gerçekliğin inşası sürecinde etkin bir rol oynar, gerçekliğin sürekliliğini
garantiler, onu düzenler ve yeniden üretirler. Şüphesiz kültür üzerinde olduğu
gibi dini kültür üzerinde de etkiler söz konusudur. Bildiride enformasyon
toplumunda din konusuna odaklanılacaktır. Sunumun temelde iki problemi/tezi
bulunmaktadır: İlki, enformasyon araçlarının modernliğin etkilerini ortadan kaldırıcı
doğası. Medya, postmoderniteye geçişi hızlandırıcı etki yapmaktadır. İkincisi,
seküler karaktere de sahip olan enformasyon araçlarının dinselliği dönüştürücü
etkisi. Bu iki tez diyalektik tarzda birbirine zıt bir durumu da ifade etmektedir.
Günümüzde kimi filozof ve sosyologlarca tartışıldığı üzere enformasyon araçları
modernliği sarsıcı bir etki yaratmıştır. Ayrıca modernliğin ortadan zayıflaması
ile dinin dönüşü de aynı bağlamda değerlendirilmektedir. Sunumda modernliğin
zayıflaması ve din ve mitin geri dönüşünün enformasyon araçları ile bağlantısına
değinilecektir (Büyü bozumunun bozumu). İkinci olarak enformasyon araçlarının
modernliğin etkilerini ortadan kaldırıcı ve mite ve dine dönüşü sağlayıcı etkileri
yanında onun seküler karakterine de değinilecektir. Bu, sunumun ikinci tezidir.
Enformasyon araçları seküler bir karaktere sahiptir ve bunlar nedeniyle kültürün
bir “endüstri”ye dönüşmesi durumu söz konusu olmuştur. Dinsellik ve kimi
ruhsallıklar bir taraftan medyada sıklıkla görünürken diğer taraftan farklı ve
seküler biçimlere de girerek farklı dinsellik ve ruhsallıkları ortaya çıkarmaktadır.
Kutsal, popüler kültür/medya içinde görünür olmaya başlarken onun bu haz ve
eğlenceye dönük ve tüketim odaklı seküler karakterinden etkilenmektedir. Bu
süreçte “kutsal ile seküler” bir arada medya alanında söz konusu olmaktadır.
Aynı zamanda dünyanın büyülendirilmesi bağlamında “kutsalı metalaştıran bir
mekanizma”nın varlığına da sunumda değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Enformasyon Toplumu, Din, Mit, Kutsalın Dönüşü, Popüler Medya.
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PUBLIC APPEARANCE AND TRANSFORMATION OF RELIGION
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ABSTRACT
Today we live in information society. We feel the influence of information or
mass media tools more and more in all areas of life. Information tools affect
society’s socio-cultural life in different ways. Information tools do not merely
function as intermediaries, but they also play an active role in the process
of building our reality. They guarantee the continuity of reality, order it and
reproduce it. At presentation we will focus on religion in the information society.
The presentation basically has two problems and the thesis: Firstly, media has
negative influences on modernity. The second is the transformative effect of
information tools that also have secular character on religion. These two theses
represent a contradictory situation. Today, information tools have created a
shocking effect on modernity. In addition, the decline of modernity and the
return of religion are assessed in the same context. Our presentation will touch
on the weakening of modernity and its connection to the means of information
about the return of religion and myth. Secondly, we will touch on the fact that
Information tools will lift modernity and they will return to the myth and return
to the religions. It will also refer to the secular character of the media. This is the
second thesis of the presentation. Information tools have a secular character
and, it has become an “industry”. Religiousness and spiritualities often appear
in the media from one side, while entering into different and secular forms
from the other side, revealing different spirituality. The sacred has begun to be
visible in the media. It is influenced by the secular character of the media with
pleasure and entertainment. In this process, “sacred and secular” is a topic in
the field of media. At the same time, the presence of a “divine commodification
mechanism” in the context of the world’s enchantment will also be mentioned in
the presentation. In this process, the “holy and secular” coexist in media. It will
be referred to the presence of a “sacred consuming mechanism” in the context
of the world’s enchantment.
Key Words: Information Society, Religion, Myth, Return Of Sacred, Mass Media
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MODERN AKLIN KRIZI:
İLKELLIK SORUNU VE MISTIK BIR GERÇEKLIK OLARAK DIN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özalp
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
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ÖZET
Kabile topluluklarının bilimsel araştırmalarca incelenmesi, bazı sosyolog ve
sosyal/kültürel antropologlar tarafından geçmiş toplumların anlaşılmasında
merkezi öneme sahip görülmüştür. Bu toplulukların günümüzde yaşamakta
olmalarına rağmen ilkel olarak değerlendirilmesi ve onların inançlarının geçmiş
topluluklarla benzer şekilde olduğunun varsayılması araştırmalarda bir gereklilik
olarak düşünülmektedir. Durkheim ve Malinowsky gibi alan araştırmaları yapmış
olan sosyologların çalışmalarında bu sorun oldukça bariz olarak görülür. Modern
düşüncenin ortaya çıkması ile birlikte pozitivizmin etkisinde kalan bazı sosyolog
ve antropologlar, çalışmalarında toplumu bir nesne imiş gibi inceleme ihtiyacı
da duymuşlardır. Bu durum, sosyolojinin bilim olarak kendini ispat etme arzusu
içinde olduğu dönemde doğa bilimlerinin tüm bilimsel düşünce aşamalarına
etki etmesine benzer şekilde ortaya çıkmıştır. Din olgusu bu dönemdeki çoğu
sosyoloğun çalışmalarının ana temasını oluşturmuştur. Bu düşünürlerden bazıları
dini Marx ve Freud gibi mistik bir gerçeklik olarak değerlendirirken, bazıları ise
Avrupa medeniyetinden uzak kabile topluluklarının incelenmesi ile dinin ortaya
çıkış ve gelişim nedenlerini açıklayabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu değerlendirme
yapılırken, genellikle fonksiyonalist sosyologlar kabile topluluklarının yaşayış
şekillerini geçmiş topluluklarla bir tutmuş ve onları ilkel topluluklar olarak
değerlendirmişlerdir. Çalışmamızın amacı bu iki yönlü değerlendirmeyi dikkatle
analiz edip, kullanılan argümanların kökenlerini yorumlamaktır. Bu yorumlama
sayesinde, günümüz topluluklarının bu düşünürler tarafından neden ilkel olarak
kabul edildiği anlaşılmaya çalışılacak ve dinin, mistik bir gerçeklik düşüncesinden
ne şekilde ayrıştığı da ortaya konacaktır. Çalışmada genel olarak Frued ve Marx
üzerinden dinin mistik bir gerçeklik olduğu düşüncesinin analizi, ayrıca Durkheim
ve Smith üzerinden de bu topluluklar üzerindeki ilkellik düşüncesinin eleştirisi
yapılacaktır. Çalışma Marx’ın düşünceleri ile Freud’un düşünceleri arasındaki
benzerlikler üzerinde duracak ve dinin toplum üzerinde mistik etki yarattığı
düşüncesinin ortaya çıkardığı bilişsel bakış açısını analiz edecektir. Bununla
birlikte, Durkheim üzerinden kabile topluluklarının incelenmesinin getireceği
yarar ve zararlar üzerinde durulacak ve ilkellik sorunu bu bağlam üzerinden
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İlkellik, Din, Kabile, Mistik, Sosyoloji.
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CRISIS IN MODERN REASON:
THE PROBLEM OF PRIMITIVITY AND RELIGION
AS A MYSTICAL REALITY
Asst. Prof. Ahmet Özalp
Karamanoğlu Mehmetbey University
ozalpahmet@kmu.edu.tr

ABSTRACT
Scientific investigations of tribal communities were considered by some
sociologists and social/cultural anthropologists as central to understanding
past societies. It was considered a necessity in research as these communities
were thought to be primitive despite their existence today and that their beliefs
were similar to those of past communities. This problem was quite obvious
in the studies of sociologists who did field research such as Durkheim and
Malinowsky. With the emergence of modern thought, some sociologists and
anthropologists, who were under the influence of positivism, also felt the need
to study their work as if society was an object. This emerged in the same way
that sociology influenced natural sciences through the stages of scientific
thought when it desired to prove itself as a science. The phenomenon of religion
constituted the main theme of most of the sociological studies in this period.
Some of these thinkers regarded religion as a mystical reality, such as Marx
and Freud, while others thought that by studying tribal communities far from
European civilization, they could explain the origin and development of religion.
In making this assessment, functionalist sociologists generally considered the
tribal communities’ living patterns to be the same as past communities and
thus considered them as primitive communities. The purpose of our study
is to carefully analyze this two-way assessment and interpret the origins
of the arguments used. Through this interpretation, it will be revealed why
contemporary societies were considered primitive by these thinkers, and how
religion has disintegrated from being a mystical reality. This study is in general
an analysis of the thought that religion is a mystical reality from the perspective
of Freud and Marx, Durkheim and Smith who also criticized the idea of primacy
of these communities. The study will analyze the similarities between Marx’s
thoughts and Freud’s thoughts and analyze the cognitive idea that religion
created a mystical effect on society. Nevertheless, the benefits and problems
of the examination of tribal communities through Durkheim will be emphasized
and the question of primacy will be assessed in this context.
Key Words: Primacy, Religion, Tribe, Mystic, Sociology
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POSTMODERN ÖĞRENCIYE DIN SOSYOLOJISI ANLATMAK
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aman
Sinop Üniversitesi
f.aman@sinop.edu.tr

ÖZET
Yaşadığımız dönem, çoğunluk kabulüne göre postmodernizme tekabül etmektedir.
Meta anlatılardan uzaklık, çoğulculuk, din-bilim birlikteliği, küreselleşme, mahallî
kültürlerin ihyası, ulaşım ve iletişimde hızların artıp maliyetlerin düşmesi, sanal
dünyada yaşam gibi özelliklere sahip olan postmodern dönem doğal olarak
gençleri de şekillendirmektedir. Özellikle de sanal âlem etkisi öne çıkmaktadır. Bir
örnek vermek gerekirse, dijital oyuncu kitlesinin %70’ini üniversite çağı olarak kabul
edebileceğimiz 16-30 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, “Özellikle
küreselleşme ve sanal hayatla fazlaca etkileşim halinde olduğunu düşündüğümüz
günümüz postmodern öğrencisine din sosyolojisi nasıl anlatılmalıdır?”,
“Bu ders için klasik anlatım ve soru-cevap yöntemi devam ettirilebilir mi?”
sorularına cevap aramak bu tebliğin amacıdır. Çalışmada sosyolojik yöntem
çerçevesinde teknik olarak literatür taraması kullanılacaktır. Yapılan çalışmalara
ve tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz ki, postmodern öğrenci göz
merkezlidir ve klasik öğrenci profilinden ayrı olarak onun dikkatini çekmek eskisi
gibi kolay değildir. Görsel materyallerden uzak ders anlatımı bu öğrenci tipinde
karşılık bulmamaktadır. Her gün YouTube’da belki de saatlerce video seyreden,
İnstagram’da fotoğraflar paylaşan, Facebook’ta gönderi beğenen, Twitter’da
siyaset yapan gençlerin dünyasına din sosyolojisi dersi anlamında dâhil olmak
kanaatimizce görsel materyal kullanımından geçmektedir. Bu noktada aklımıza
“her ders için farklı görsel materyalin nereden bulunacağı sorusu” gelse de, din
sosyolojisi dersi için durum son derece parlak görünmektedir. Bu ders bazı Temel
İslam Bilimleri dersleri gibi hemen her dönem müfredatta olsaydı, elbette ki
görsel malzemenin oluşturulması bağlamında mazeretimiz olurdu. Ancak onun
İlahiyat müfredatında tek dönemlik yer tutması ve güncele taşınabilir olması,
görsel malzemenin temini anlamında bizlere kolaylık sağlamakta ve sınırsız alan
açmaktadır. Diğer disiplinlerle ortak konulardan çeşitli kültürlerin tanıtımına,
tarihten antropolojiye, kişilerden ekollere kadar oluşturabileceğimiz görsel
malzemelerle bir dönemlik din sosyolojisi dersini postmodern öğrenci açısından
dikkat çekici, zevkli ve faydalı kılabiliriz.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Postmodernizm, Postmodern Öğrenci, Sanal Hayat.
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TEACHING SOCIOLOGY OF RELIGION TO POSTMODERN STUDENT
Asst. Prof. Fatih Aman
Sinop University
f.aman@sinop.edu.tr

ABSTRACT
Generally speaking, the period we live in corresponds to postmodernism. The
postmodern era has features such as distance from meta narratives, pluralism,
religion-science hand-in-hand, globalization, the revival of local cultures,
advancements in transportation and communication with decreasing costs, life
in a virtual world — all of which have naturally shaped young people today. In
particular, the effect of the virtual world comes to the fore. To give an example,
70% of users of digital players constitute young people between the ages of 1630 which is normally university level. İn this context, “how should sociology of
religion be explained to today’s postmodern student who we think is in particular
interacting with globalization and virtual reality? Can classical narration and
question-answer method be continued?” The aim of this paper is to seek answers
to those questions. In the study, literature search will technically be carried out
within the sociological method. Based on our work and experience, we can say
that the postmodern student is eye-centered and it is not so easy to draw his
attention apart from the classical student profile. Distant lectures with visual
materials do not find a response from this type of students. We go through the
use of visual material so as to be involved in religious sociology lesson in the
world of young people who watch videos on YouTube for hours, share photos
on instagram, likes on Facebook, politics on Twitter every day. At this point,
my mind seems ready for the lesson on sociology of religion, even though “the
question of where to find different visual materials for each course” also comes
up. If this course was included in the curriculum almost every semester, like
some Basic Islamic Science courses, of course, we would have been oblivious
to the creation of visual material. However, when one semester is dedicated to
theology and the fact that it can be updated makes it easy for us to ascertain
the meaning of the visual material which opens up an unlimited field. We can
make a study of the sociology of religion interesting and enjoyable in terms
of postmodern students by means of visual materials that we can create in
common with other disciplines to the introduction of various cultures, history to
anthropology, people, and schools.
Key Words: Sociology of Religion, Postmodernism, Postmodern Student, Virtual Life
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EVLILIKTE DINDARLIK VE MANEVIYAT:
“GÜVENLI KAP”TAN “İNCELMIŞ PALTO”YA
Prof. Dr. Asım Yapıcı
Çukurova Üniversitesi
asimyapici@cu.edu.tr

ÖZET
Hemen hemen her din, teklif ettiği insan ve toplum modeliyle mensuplarının
fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefler. Bu bağlamda
dinlerin evlilik ve aile hayatını da düzenlemeye gayret ettiğini görmekteyiz. Bu
çalışma eşlerin dindarlık ve maneviyat algısı başta olmak üzere dinî yaşayış
biçimleri, dinî kimlikleri ve dünya görüşlerinin evlilik hayatını nasıl ve ne yönde
etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Araştırmanın temel problemi “modernlikten
postmodernliğe doğru evrilen dünyada eşlerin dindarlık ve maneviyat düzeyleri
evlilik hayatının huzurlu olmasına, sorunların çözülmesine ve boşanmaların
önlenmesine destek sağlayabilir mi?” sorusudur. Çalışmaya Adana’da ikamet
eden 37 kişi katılmıştır. Bunların 17’si evli, 9’u boşanmış, 11’i bekârdır. Tamamı
yüksek öğretim mezunu olan katılımcıların yaş aralığı 23-42’dir. Yarı yapılandırılmış
mülakat tekniği ile toplanan veriler önce gruplandırılmış, daha sonra anlayıcı
geleneğe bağlı olarak yorumlanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, eşlerin dindarlık
ve maneviyatla ilişkisi evlilik ortamına üç şekilde tesir etmektedir: Birincisi,
dindarlık ve maneviyat, eşler arası sorunları önleme ve çözmede olumlu bir role
sahiptir. İkincisi, eşler arası sorunları çözmede durumsal ve bağlamsal olarak
devreye girmektedir. Üçüncüsü ise, postmodernleşme sürecinde dindarlık ve
maneviyatın bireyler üzerindeki etkisi gittikçe azalmakta, imanın hazzı yerini
dünyanın hazzına bırakmaktadır. Elde edilen bulgular üniversite mezunları
açısından değerlendirilecek olursa şu tespitleri yapmak mümkündür: Dindarlık
ve maneviyat, aile ortamında tezahür eden hafif sorunlara karşı etkili bir faktör
olarak devreye girerken; cinsellik başta olmak üzere ağır ve köklü sorunlarda
“koruyucu muhafaza kabı” olma özelliğini her geçen gün yitirmektedir. Bu
noktada postmodern dönemde din ve maneviyat, evlilik içi sorunların çözümünde
hafif soğuğa karşı korusa da, şiddetli soğuktan koruma özelliği bulunmayan
“yıprandıkça incelmiş palto” veya “ince pardösü”ye benzetilebilir.
Anahtar Kelimler: Din, Dindarlık, Maneviyat, Evlilikte Uyum, Cinsellik, Boşanma.
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RELIGIOSITY AND SPIRITUALITY IN MARRIAGE:
FROM “SAFE CONTAINER” TO “THIN OVERCOAT”
Prof. Dr. Asım Yapıcı
Çukurova University
asimyapici@cu.edu.tr

ABSTRACT
Almost every religion aims to protect and improve the physical, mental and
social well-being of its members through the model of human and community
it offers. In this context, we see that religions have tried to regulate marriage
and family life. This study tries to find out how and in which direction spouses
perception of religiosity and spirituality in particular, forms of religious life,
religious identities and worldviews influence marital life. The basic problem of
the research is that “ in the evolving world from modernity to postmodernity,
can the level of religiosity and spirituality of spouses support for marital life to
be peaceful, solving problems and preventing divorce?” 37 people who reside in
Adana participated in the study. Of these, 17 are married, 9 are divorced, 11 are
single. The age range of participants who are all graduates of higher education
is 23-42. The data, collected with the semi-structured interview technique, were
grouped first and then interpreted according to the understanding tradition.
According to the results, the relation of spouses to religion and spirituality
affects the marriage environment in three ways. First, religiosity and spirituality
have a positive role in preventing and resolving interspousal problems. Secondly,
religiosity and spirituality are engaged in situational and contextual ways of
solving interspousal problems. Thirdly, in the process of postmodernization, the
effect of religiosity and spirituality on individuals are gradually diminishing, the
pleasure of faith leaves its place to the pleasure of world. If the findings are
evaluated in terms of university graduates, it is possible to make the following
determinations: While religiosity and spirituality come into play as an effective
factor against mild problems that arise in the family environment, they lose
their “safe container” characteristics on heavy and deep problems, sexuality in
particular, day by day. At this point, in the postmodern era, while religion and
spirituality protect spouses against mild cold in the solution of marital problems,
they can be likened to a “get weared off coat” or “thin overcoat” that lacks the
protection from severe cold.
Keywords: Religiosity, Spirituality, Marital Adjustment, Sexuality, Divorce
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MODERNLEŞME SÜRECİNDE AİLE:
DEĞIŞEN ANNELIK VE BABALIK
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayer
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
alibayer@kmu.edu.tr

ÖZET
Aile ve evlilik toplumların en eski ve en temel kurumlarıdır. Karı, koca ve
çocuklardan oluşan aile toplumun en küçük birimi olmasına rağmen toplumsal
yapının inşa edilmesinde oldukça merkezi bir öneme sahiptir. İnsanlar
başlangıçtan itibaren, duygusal, fiziksel ve sosyolojik destek bulmak için
kendilerini bir ailenin içinde bulmuşlardır. Aile olgusu üzerinde çalışmak aynı
zamanda toplumda meydana gelen değişmelerin anlaşılması, değişimin yönü ve
sonuçlarının daha net görülmesi bakımından önemlidir. Aile, toplumun nüvesi
kabul edildiğinden ailedeki değişimin toplumdaki değişimi yansıttığı söylenebilir.
Bireysel ve toplumsal yaşamın en etkin dinamiklerinden biri olan aile, sürekli ve
belli yapısal değişikliklere uğramasına rağmen varlığını devam ettiren en önemli
toplumsal kurumlardan biri olarak da ön plana çıkar. Toplumsal değişmeyle
birlikte, sosyal yapıdaki sosyo-ekonomik farklılıklar aile yapısının zamanla
değişmesini de beraberinde getirmiştir. Sanayileşme ve modernleşme sürecinde
kadının güç kazanması, hem ailede hem de iş yerinde cinsiyet eşitliğinin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Geleneksel aile modeli, ekmek kazanan bir baba ve evde
kalan bir anneden oluşur. Zaman içerisinde çift gelirli aileler ortaya çıkmaya
başlamış; ancak kadın ve erkeğe ilişkin roller açık olarak belirlenmemiştir.
Örneğin, kadınların ücretli bir işte çalıştığı durumda babalar aile sorumluluklarını
eşit olarak paylaşıyorlar mı? Bu durum modern aileler için önemli bir sorun
olarak görülmektedir. Modernleşme süreci toplumsal yapıyı ve sosyo-kültürel
hayatı etkilediği gibi anne-babalık olgusunu da etkilemiştir. Bu süreçte ailede
ebeveynler sorumlulukları paylaşan eşitlikçi bir yapıya bürünmüşlerdir. Böylece
erkek modern toplumda daha evcimen hale gelmiş, karı-koca birbirleriyle daha
uyumlu olmuş ve ailenin korunması ve devamını sağlamak için birlikte hareket
etmeye başlamışlardır. Bu çalışmada annelik ve babalık olgusunun aldığı yeni
görünümler hakkında genel bir çerçeve sunulmakta ve çocukların eğitiminden
evdeki iş bölümüne kadar değişen toplumsal yapıda aile içi ilişkilerin yeniden ele
alınmasını gerekli kılan hususlar tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Değişme, Modernleşme, Annelik-Babalık, Rol Farklılaşması, Eşit Rol
Modeli
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FAMILY IN MODERNIZATION:
MOTHERHOOD AND FATHERHOOD
Asst. Prof. Ali Bayer
Karamanoğlu Mehmetbey University
alibayer@kmu.edu.tr

ABSTRACT
Marriage and family are society’s oldest and most basic institutions. Family, as the
smallest component of society and comprised of a husband, wife and children, is
very important to the formation of society. Since the dawn of humanity, people
have grouped themselves into families in order to find emotional, physical and
sociological support. The family, which is one of the most effective dynamics
of life at both individual and social levels, is at the heart of the most important
social institutions that continue to exist despite constant and structural changes.
Social change and socio-economic differences in the social structure have
brought about changes in the family structure over time. In the industrialization
process, women empowerment leads to gender equality in both the family and
workplace. The traditional family model is made up of a breadwinner-father and
stay-at-home mother. As the dual-earning couple emerges, traditional roles are
not so clearly defined anymore. However, as women taken on paid work, do
fathers take their fair share of family responsibilities? This situation is seen as
a major problem for modern families. The modernization process affects the
motherhood-fatherhood dynamic as well as the social structure. In this process,
in the family, parents share responsibilities within the family, occasioning a
movement of equality. Therefore, a man becomes family-centric in modern
society, as both husband and wife appreciate each other by accommodating
each other’s interest so as to keep the family going even prospering in modern
society. This study aims to define the motherhood-fatherhood dynamic before
attempting to extrapolate the interrelations between these two concepts.
Key Words: Social Change, Modernization, Motherhood-Fatherhood, Roles Of Diversity, Equal
Roles Model

135

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs, 2018 AKSARAY

TOPLUMSAL DEĞIŞMENIN AILEYE YANSIMALARI:
SOSYAL MEDYA EVLILIKLERI ÖRNEĞI
Dr. Öğr. Üyesi Salih Aydemir
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ÖZET
Değişme ve devamlılık insani var oluşun en temel iki özelliğidir. Heraklitos’un
“Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz.” derken kastettiği de, A. Comte’un “dinamik
sosyal” derken kastettiği de değişimin varoluşsal bir zorunluluk ve tarihsel
bir gerçeklik olmasıydı. Son yüzyılda teknolojik alan olmak üzere hayatın tüm
alanlarını kuşatan değişmeler, insanlık tarihinin bundan önceki binlerce yıllık
geçmişinde yaşanan gelişme ve değişmelerle kıyaslanamayacak ölçüde hızlı
olmuştur. Son çeyrek yüzyıla damgasını vuran gelişme ise şüphesiz ki, bilgisayar
teknolojileri ve bunun en önemli sonucu olan internet ve sosyal medya alanında
olmuştur. Toplumsal değişmeyi etkileme gücü bakımından bugün en yaygın ve
etkili enstrümanın sosyal medya olduğunu ifade etmek çok abartılı olmayacaktır.
Zira diğer medya araçlarının tüm toplumsal katmanlara ulaşması sınırlı kalırken,
cep telefonu ve internet sayesinde sosyal medya daha yaygın ve erişilebilir
bir araç olma özelliğine sahiptir. Değişimin en belirgin göstergesi olan sosyal
medya, son yıllarda toplumsal var oluşun en temel ve sürekli olan kurumu
ailenin teşekkülünde rol oynamaya başlamıştır. Öyle ki, sosyal medya evlilikleri
en muhafazakârından en modern olanına kadar tüm toplum kesimlerinde sınır
tanımaksızın giderek yaygınlaşmakta, yeni ve sosyolojik bakımdan incelenmesi
gereken bir ilişki ve davranış biçimi ortaya koymaktadır. Sosyolojinin üzerinde
ittifak ettiği nadir konulardan birisi, toplumsal kurumların en kadim ve sürekliliği
olanlarının başında ailenin geldiği gerçeğidir. Aile, farklı toplumlarda şekli ve
yapısı farklı olsa da insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden beri var olan
bir kurumdur. Ailenin devamlılığı meselesi kendisiyle ilgili muhafazakâr bir tutumu
da beraberinde getirmektedir. Toplumlarda, değişmenin bir toplumsal bozulma
ve toplumsal çürüme ile sonuçlanmaması için önce ailenin korunması gerektiği
refleksi bulunmaktadır. Bu bildiride toplumsal yapının en muhafazakâr birimi ile
değişmenin en radikal biçiminin kesişmesi olan sosyal medya evlilikleri üzerinde
durulacaktır. Giderek yaygınlaşan sosyal medya evlilikleri birçok bakımdan
özel ve özgün bir konudur. Zira sosyal medya evlilikleri, oldukça farklı kültürel
ortamlardan gelen insanların hayatlarının kesiştiği ve nihayetinde evlendiği bir
olgudur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Evlilik, Aile, Geleneksel Evlilik, Modern Evlilik.
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THE EFFECTS OF SOCIAL CHANGE ON FAMILY:
THE CASE OF SOCIAL MEDIA MARRIAGES
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ABSTRACT
Change and continuity are basic components of human existence. When
Heraclitus says “nobody can wash twice in the same river” and A. Comte talks
about the dynamic society, both point out that change is an existential necessity
and a historical fact. Over the last century, changes in all spheres of life have
been incomparably faster than the ones in the restof human history. Particularly
in the last quarter of a century, the most influential development took place
in computer technologies and accordingly on the internet and social media. It
would not be wrong to argue that social media is currently the most extensive
and powerful tool to direct social change. Whereas all other media tools have
a limited capacity to reach all social layers of society, social media has become
more accessible and far-reaching tool through mobile phones and the internet.
As a result, marriages over social media contacts is swiftly spreading among all
social groups, from the most conservative to modern ones, and such marriages
stand out as a new pattern of relationship and attitude that requires a sociological
approach. It is certain that family is one of the rare issues that sociology deals
with, as it is the most ancient and fundamental social institution. In spite of
its different shapes and structures in different societies, family is an institution
which has existed since time immemorial. The issue of its continuıty also entails
having a conservative attitude towards the family. Societies have reflexes to
preserve the family in order to avoid social changes that may lead to social
decadence and corruption. This paper aims to deal with social media marriages
which are the intersection point between our most conservative social unit and
today’s most radical pattern of change. Social media marriage is a unique and
original subject to study in terms of many aspects because it has turned into
a phenomenon through which people from different cultural backgrounds can
come together and eventually get married.
Key Words: Social Media, Marriage, Family, Traditional Marriage, Modern Marriage
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MODERNITE, KÜRESELLEŞME VE İSLAM
Doç. Dr. İsmail Demirezen
İstanbul Üniversitesi
idemirezen@hotmail.com

ÖZET
Modernite, küreselleşme ve İslam ilişkisi karmaşık ve tartışmalara açık konulardan
biridir. Küreselleşmenin modernitenin bir devamı mı, yoksa yeni bir durum mu
olduğu kuramcılar tarafından tartışılmaktadır. Anthony Giddens, Modernitenin
Sonuçları isimli eserinde modernitenin içkin bir şekilde küreselleştirici olduğunu
ve küreselleşmenin modernitenin bir devamı olduğunu iddia etmektedir. Diğer
taraftan Antonio Negri ve Michael Hardt, İmparatorluk adlı çalışmalarında
küreselleşmenin yeni bir toplumsal egemenlik biçimi olan imparatorluğa tekabül
ettiğini, dolayısıyla küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yeni egemenlik
biçiminin modern bir egemenlik değil postmodern bir egemenlik biçimi olduğunu
iddia etmektedirler. Manuel Castells’in ‘ağ toplumu kuramı’ da küreselleşme
ve modernite bağlamında önem taşımaktadır. Castells’e göre, enformasyon
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni bir ekonomik sistem oluştu ve aynı
şekilde bu teknolojiler yeni bir toplumsal yapının oluşmasına katkı sağladı.
Bu toplumsal yapı ağ toplumu olarak isimlendirilmektedir. Castells’e göre, ağ,
bireyler arasında bir veya birden fazla toplumsal ilişki sonucu oluşmaktadır.
Daha önceki toplumlarda da ağ şeklinde örgütlenme mevcuttu, fakat günümüz
toplumları çok daha fazla ağ tipi toplumsal örgütlenmelere dayanmaktadır. Ağ
toplumu kavramsallaştırılması bağlamında genelde dinlerin özelde ise İslam’ın
küreselleşme ve modernite ile ilişkisi daha da karmaşık hale gelmektedir. Biz bu
bildiride modernite, küreselleşme ve İslam ilişkisini ağ toplumu çerçevesinde
analiz etmeye çalışacağız. İlk olarak çeşitli kuramlar çerçevesinde modernite
ile küreselleşme arasındaki ilişki ele alınacak ve küreselleşmenin modernitenin
devamı mı, postmodern bir durumu mu, yoksa tamamen yeni bir toplumsal,
siyasi ve ekonomik yapılanma mı olduğu incelenecektir. İkinci olarak Castells’in ağ
toplumu kuramı küreselleşme ve modernite bağlamında ele alınacaktır. Üçüncü
olarak küresel ağ toplumlarında dinlerin geçirdiği dönüşümler açıklanmaya
çalışılacaktır. Son olarak ‘Avrupa İslam’ı kavramsallaştırması, küreselleşme ve ağ
toplumu çerçevesinde analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Modernite, Küreselleşme, İslam.
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Assoc. Prof. İsmail Demirezen
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ABSTRACT
The relationship between modernity, globalization and Islam is complex and open
to discussions. According to several theorists, globalization is a continuation of
modernity or a new condition. Anthony Giddens, in his work The Consequences
of Modernity, argues that “modernity is inherently globalizing” and globalization
is the continuation of modernity. On the other hand, Antonio Negri and Michael
Hardt, in their work Empire, argue that globalization corresponds to a new
sovereignty, and a new sovereignty that results from globalization is not modern
but postmodern. Manuel Castells’ theory of network society is important from
the perspectives of modernity and globalization. According to Castells, a new
economic system has been developed along with information technologies.
For him, these technologies have contributed to the construction of new social
structures. This new society has been called a network society. For Catells,
network develops as a result of one or more social relations among individuals.
Although there were social organizations that depend on networks in previous
societies, contemporary societies have more social organizations depending
on networks. From the perspective of the concept of network society, the
relationships among religions, specifically Islam and globalization and modernity,
have become more complex. We will try to analyze the relationships between
Islam, modernity and globalization from the perspective of a network society.
First, the relationship between modernity and globalization will be analyzed,
showing that globalization is the continuation of modernity or a postmodern
condition or even a completely new social, political and social structure.
Secondly, Castells’ network society will be elaborated from the perspectives
of modernity and globalization. Thirdly, the transformations of religions will
be explained. Finally, the concept of European Islam will be analyzed from the
perspectives of modernity and globalization.
Key Words: Modernity, Globalization, Islam
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KÜRESELLEŞMENIN KARANLIK YÜZÜ:
DINSEL GERILIM VE ÇATIŞMA ALANLARI
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Küçükşen
Necmettin Erbakan Üniversitesi
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ÖZET
Bu çalışmada son yüzyılda bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan dinsel gerilim
ve çatışma alanlarının küreselleşme bağlamında tartışılması amaçlanmıştır. Din
kaynaklı gerilim ve çatışma alanlarında küreselleşmenin neden ve sonuç olarak
rolünün araştırılması çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Soğuk
savaşın ardından İslam ve Batı arasındaki çatışma ve gerilimlerin kültür ve
uygarlıklar arasında gerçekleşeceği, uluslararası ilişkilerde ulus devletlerin değil
medeniyetlerin baş aktör olacağı, yeni yüzyılın bir “medeniyetler çatışması”na
sahne olacağı iddiaları ortaya atılmıştır. Bu bağlamda sosyal bilim alanında dinküreselleşme ilişkisi çoğunlukla fundamentalizm, güvenlik ve terör bağlantılı
olarak gündeme getirilmiştir. Ancak din ve dini değerler ile küreselleşme arasında
son derece karmaşık ilişkiler ağı mevcuttur. Küreselleşmenin dine etkisi olduğu
gibi din de küreselleşmeyi etkileyebilmektedir ve her ikisi de sahip olduğu
değerlerle bireylerin gündelik yaşam pratiklerini değiştirme ve dönüştürme
potansiyeline sahiptir. Bugün tüm dünyada yaşanan birçok çatışmanın temelinde
dinsel kimlik ve aidiyet algılarının yarattığı gerilimler yatmaktadır. Son yıllarda
Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan iç ve dış savaşlarda bir
yandan kültürlerarası çatışmanın diğer yandan fundamentalist akımların hızla
artışına tanık olunmaktadır. Fundamentalizmin iki temel amacı vardır. Bunlardan
birincisi kutsal metinlerin modern kültüre göre yorumlanmasına karşı çıkmak,
diğeri de dini tarihi birikimin köklerine inmektir. Bu akım günümüzde genellikle
İslam dini ile ilişkilendirilmektedir. İslam dünyasında küresel değerlerle gerilim
ve çatışma, daha çok kadın erkek ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında
yaşanmaktadır. Özellikle Müslüman olmayanlarla ilişkilerde ve uluslararası
ilişkilerde cihad kavramının geleneksel klasik yorumu, küreselleşme ile birlikte
yeniden yorumlanması gereken bir alan olarak görülmektedir. İslam dünyasında
görülen fundamentalist hareketler, daha çok Batı emperyalizmine kaşı gelişen
tepki hareketleri konumundadır. Günümüzde hem Hıristiyan fundamentalizmi
hem de İslam fundamentalizminin insanların tahayyülünde oluşturduğu imaj
olumsuzdur.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Fundamentalizm, Yeni Dini Hareketler.

140

International Symposium on Sociology of Religion, May 10-12, 2018 AKSARAY

THE DARK SIDE OF GLOBALIZATION:
THE FIELDS OF RELIGIOUS CONFLICT AND TENSION
Asst. Prof. Kübra Küçükşen
Necmettin Erbakan University
kubrakucuksen@konya.edu.tr

ABSTRACT
In this study, the aim is to discuss the regional and global levels of religious
tension and conflict within the context of globalization over the last century. The
main challenge of this study is to investigate the role and cause of globalization
in religion-driven tensions and conflict areas. Religion/religious values and
globalization comprise a very complex network of relationships with common
aspects and differences. Both have the potential to influence each other, and
both have aims for the identification of the social field. At the heart of today’s
many conflicts lie the energy and tensions created by the perceptions of
religious identity and belonging. In recent years, the internal and external wars
in the Middle East and other parts of the world have witnessed an intercultural
dimension, namely, globalization and religious conflicts on the one hand, and
rapid growth of fundamentalist movements on the other. Fundamentalism
has two main purposes. The first is to oppose the interpretation of the sacred
texts according to the modern culture, and the other is to acquire a historical
accumulation of religion. This is generally associated today with Islam. Both
Christian and Islamic fundamentalism have become strong in the last thirty
years or so, influencing national and international politics. In the Islamic world,
tension and conflict with global values, relations with non-Muslims, femalemale relations, and international relations are being experienced. The traditional
classical interpretation of the concept of jihad, especially in relation to nonMuslims and in international relations, is seen as an area to be reinterpreted in
light of globalization. The fundamentalist movements being seen in the Islamic
world do not have their origin in religion, but rather in reactionary movements
against western imperialism. Today, both Christian fundamentalism and
Islamic fundamentalism are constructed with a negative image in the human
imagination. In this study, conflicts and tensions between religion and culture
will be discussed on the basis of globalization.
Key Words: Globalization, Fundamentalism, New Religious Movements
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İNGILTERE’DEKI TÜRK GENÇLIĞININ ETNIK KIMLIK İNŞASI
Muhammed Babacan
Bristol Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)
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ÖZET
Bu çalışma, İngiltere’de yaşayan Türk gençlerinin etnik kimlik inşasını
incelemektedir. Bu bakımdan araştırmamız; genç bireylerin -aileleri, İngiltere’deki
Türk topluluğu ve diğer toplumlar ile olan ilişkileri ve dini tutum ve uygulamaları
ekseninde- etnik kimliklerini nasıl inşa ettiklerini keşfetmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmada, Türk gençlerinden detaylı veri toplamak amacıyla nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Buna göre, Londra ve Bristol şehirlerinde yaşları 18 ve 27 arasında olan 13 kişi
ile yarı yapılandırılmış ve Bristol’deki Türk topluluğu hakkında bilgi toplamak
için ise Bristol’e ilk göçenlerden oluşan 3 kişi ile yapılandırılmamış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın bulguları, Türk gençlerinin kimlik inşasının
kendi öz kültürleri ile İngiltere’deki egemen kültür arasında ortaya çıkan
gerilime dayalı olarak gerçeleştiğini göstermektedir. Etnik kimliklerinin yanı sıra
kimliklerinin yapı taşları olan kültürel, sosyal ve dini değerlerinin de farkındalar.
Diğer taraftan, çalışmamız gençler arasında tirelenmiş kimliklerin varlığını da
ortaya koymaktadır. Yeni nesil Türk gençliği; aileleri, okulları, camileri ve arkadaşları
nedeniyle çift yönlü bir sosyalleşme gerçekleştirmektedirler. Günlük hayatlarında
çoğunlukla iki dil kullanmakta, hem yaşadıkları ülkeye hem de öz vatanlarına
bağlılık hissetmektedirler. Dolayısı ile genellikle iki yurda ve iki kimliğe sahiptirler.
Çalışmanın bir diğer sonucuna göre, gençlerin aile ve arkadaşlık ilişkilerinin boyutu
etnik kimliklerinin inşasını ve korunmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Çoğuna
göre anne, ailelerindeki en önemli karakteri oluşturmaktadır. Görüşme yapılan
gençlerin büyük bir çoğunluğu, annelerinin babalarına göre kendilerini daha iyi
anladıklarını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, dini ve kültürel organizasyonlar Türk
etnik kimliğinin korunması ve sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Türk
camileri ve Türk kültürünün öğretilmesine yönelik faaliyet gösteren Türk okulları
bu kurumların en önemlileri olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın bulguları
göstermektedir ki, Londra ve Bristol’de bulunan bu organizasyonlar Türk gençleri
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Etnik Kimlik, İngiltere, Türk Gençliği
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Muhammed Babacan
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ABSTRACT
This study examines the formation of ethnic identity among young Turkishspeaking people in Britain. It aims to explore how the youths construct their
ethnic identity by looking at their relationships within the family, the Turkishspeaking community, and the host society, in addition to their religious attitudes
and practices. In this research, qualitative interviews were conducted in order
to collect detailed and relevant data from respondents. The empirical data
are based on 13 semi-structured in-depth interviews with young Turkishspeaking people between the age of 18 and 27 living in London and Bristol, as
well as unstructured interviews with 3 older Turks who provided information
about the Turkish community in Bristol. The findings of this research show
that identity construction among young Turkish speakers takes place amidst
tension between their own ethnic culture and the dominant culture. They are
aware of their ethnic identities (Turkish, Kurdish, or Turkish Cypriot) as well as
the cultural, social, and religious values which are the building blocks of their
identities. On the other hand, my findings have also suggested the existence
of hyphenated identities among these young people. The new generation of
Turkish youth has experienced a bivious socialisation process through their
families, schools, mosques, and circles of friends. Another implication of this
study is that the family and friend relationships of these young people have
significantly influenced the construction and maintenance of their ethnic
identities. The role of cultural and religious organisations in the construction and
maintenance of the Turkish-speaking ethnic identity is also found to be crucial.
From my findings, it became clear that the various organisations run by the
Turkish-speaking communities, both in London and Bristol, have an important
influence on young Turkish speakers.
Key Words: Ethnic Identity, England, Turkish Youth.
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ÖLÜM ALGISININ GÜNDELIK HAYATA YANSIMASI
Doç. Dr. Ensar Çetin
Çankırı Karatekin Üniversitesi
ensarcetin@yahoo.com

ÖZET
Aslında tüm canlıları ilgilendiren bir olgu olmakla birlikte ölüm, tarih boyunca
geçmişi, ânı ve geleceği zihinsel bir bütünlük içinde algılayan insan zihnini
meşgul eden en önemli konulardan biri olmayı sürdürmektedir. Çünkü fâniliğinin
bilincinde olan insan, yaşamı boyunca sürekli bir biçimde yüzleşmek zorunda
kaldığı ölüm gerçeği karşısında nasıl bir tutum takınarak hayatı anlamlı kılacağı
hususunda kendisini sürekli bir düşünüş içerisinde hissetmekte ve bu durum onu
çeşitli sorgulamalara götürmektedir. Bu bağlamda ölüme yönelik yaklaşımları,
‘yeni bir başlangıç’ ve ‘bir son’ olarak görenler olmak üzere iki ana grupta ele
almak mümkündür. Özellikle Antik Yunan ve aydınlanma dönemi düşünürleri,
herhangi bir aşkın referans noktasına başvurmaksızın ölüm karşısında nasıl bir
tutum alınacağının imkânlarını soruştururken; dinler, ölüm karşısında alınacak
tutumu aşkın bir varlık ve hakikat fikrine dayanarak açıklama yoluna gitmişlerdir.
Bu çerçevede ölüm algısının, benimsenen yaklaşımla alakalı olduğu söylenebilir.
Bu şekilde insanlarda oluşan ölüm algısının gündelik hayatta bir yansımasının
olduğu da bir gerçektir. Toplumların gündelik hayat pratikleri insanların zihniyet
dünyasından bağımsız değildir. Bu bağlamda insanların zihniyet dünyasında
kaçınılmaz olarak önemli bir yer işgal eden ölüm düşüncesinin gündelik hayata
yansıması ve gündelik hayat pratiklerinin oluşmasındaki etkisinin ortaya konması
‘gündelik hayat sosyolojisi’nin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Ancak
ülkemizde ölüm algısı üzerine yapılan sosyolojik araştırma sayısı son derce
sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, toplumların ölüm algıları ile gündelik hayat
pratikleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymak suretiyle bu konudaki
eksikliğin giderilmesine katkı yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Ölüm, Gündelik Hayat, Depresyon, Ruhsal Ölüm, Psikolojik Ölüm.
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REFLECTION OF THE PERCEPTION OF DEATH IN EVERYDAY LIFE
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ABSTRACT
Death, as a phenomenon that concerns all living creatures, continues to be one
of the most mind-engaging issues for humans who perceive the past, present
and future as a whole throughout the entire history of humanity. What kind of
attitude one should have with a view to making life meaningful against the fact
of death, which has to be faced by humans who are aware of their mortality
constantly throughout their entire lives? This has been and still is a question
that occupies the mind of every thinking person. It is possible to address it by
trying to answer the question in line with two main groups: those who think of
death as a new beginning and those who regard death as an end. Whereas the
Ancient Greek and the enlightenment period thinkers, in particular, questioned
the possibilities for the kind of attitude to be adopted against death without
taking love as reference, religions preferred explaining the same attitude against
death on the basis of the idea of love as a reality. Within this framework, it would
not be wrong to say that the perception of death is related to the adopted
approach. It is also true that the perception of death as developed by humans is
reflected in everyday life. Everyday life practices in societies are not independent
of the mental worlds of people. In this context, reflection on death inevitably
occupies a considerable place in the mental worlds of people, in daily lives and
everyday practices. However, the number of sociological research conducted
in our country about the perception of death is highly limited. The purpose of
this study is to fill the gap in this regard by displaying the type of relationship
between societies’ perception of death and everyday life practices.
Key Words: Death, Everyday Life, Depression, Spiritual Death, Psychological Death
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MODEL İNSAN OLMAK VEYA MODEL İNSAN OLMAK DURUMUNDA
KALMAK: BOZOK ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI ÖĞRENCILERI
EKSENLI BIR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun Akkaya
Bozok Üniversitesi
harun.akkaya@bozok.edu.tr

ÖZET
İnsan hayatının ilk dönemleri, yakın çevrenin model alınması suretiyle
şekillenmektedir. Bireyin sosyal çevresi içerisinde hayata hazırlanması, kimlik
kazanması ve dini sosyalleşmesini de içeren bu sürecin peşi sıra, seçimlerin
olduğu ve bireyin toplumda varlık göstermeye başladığı yeni bir dönemden söz
edilebilir. Bu yeni dönem, gerek seküler gerekse dini hassasiyetlerle bağlantılı
biçimde hayata bir yön vermek adına “model alma”ya yönelik yaklaşım ve
kararlarla bağlantılı hassas bir dönemeçtir. Diğer yandan model olmayı seçmek
veya model insan olmak durumunda kalmak da özellikle “İlahiyatçı” kimliği
ekseninde ele alınması gereken bir konudur. Bu çerçevede çalışmamızın temel
problemini, özellikle dini bağlamda “model alma” ya da “model olma” süreçleri
ile ilgileri dikkate alındığında, İlahiyat fakültesi öğrencilerinin konu ile ilintili
bilgi, tutum, tercih ve yaklaşımları; bu yaklaşımlarının şekillenmesine etki eden
faktörler; model olma zorunluluğu yükleyen sosyal çevrenin bu yaklaşımının
niteliği ve gerekçeleri ile ilgili öğrencilerin kanaatleri, ortaya çıkan tercihli veya
beklentiye dayalı “model” oluşun bireysel ve toplumsal alana yansıma biçimlerini
ortaya koymak olarak ifade edebiliriz. Rasyonel seçim kuramı ve “Vekil din”
teorisinin rehberlik ettiği bu çalışma, ağırlıklı olarak nicel bir araştırma olup
evrenimiz Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileridir. Örneklemimiz
ise Bozok İlahiyat öğrencileri arasından farklı sınıf seviyelerinden seçilen
öğrencilerden oluşmuştur. Teorik çerçevenin oluşturulması sonrasında, örneklem
grubuna anket uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Bunula beraber yer yer katılımlı
gözlem ve yapılandırılmamış görüşme tekniğinin de kullanılması, araştırmaya
nicel boyutunun yanında nitel karakter de kazandırmıştır. Araştırma sonucunda
ortaya çıkan veriler, bilinçli model oluşun, sosyal çevrenin beklenti ve zorlamasıyla
ortaya çıkan model oluşa göre daha az istendiğini ve ortaya çıktığını göstermiş;
ilahiyatçı kimliğe sahip bireyleri model olarak görmek isteyenler arasında dini
anlamda yol gösterici arayışı içinde olanların yanında “Vekil din” teorisinin
de işaret ettiği gibi dini yaşantının model insanlarca etkin ve ideal biçimde
sergilenmesini bekleyenlerin oranca yüksekliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda
araştırma sonuçlarının “model insan” olgusu üzerinden günümüz toplumunun
dini yaşayışının anlaşılmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, İlahiyat, Model İnsan, Vekil Din.
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TO BECOME A MODEL HUMAN OR HAVE TO BE MODEL HUMAN:
A SURVEY IN THE FRAMEWORK OF BOZOK UNİVERSİTY THEOLOGY
FACULTY STUDENTS
Asst. Prof. Ümit Harun Akkaya
Bozok University
harun.akkaya@bozok.edu.tr

ABSTRACT
The first periods of human life are shaped by the nearby environment. It can be
said that this process, including the preparation of life in the social environment
of the individual as well as the acquisition of identity and religious socialization,
is a new period in which choices are made and the individual begins to exist
as an entity in society. Choosing to be a model or being a model person, on
the other hand, is a subject that must be addressed on the axis of “theologian”
identity. The basic problem of our work in this regard, especially in religious
contexts “model-making” or “models have” is considering the relationship
of processes, relevant information to the subject of the Faculty of Theology
students, attitudes, preferences and approaches; model is not mandatory
installs the social environment of the convictions of the students about the
nature and rationale of this approach, based on the preferred or expected to
occur “model”. We can express reveals the individual and social space reflection
forms occur. Rational choice theory and “Acting religion” theory of guidance
had his research, quantitative research is mainly our universe Bozok University
Faculty of Theology students. Our sample consists of students selected from
different class levels among Bozok Divinity students. In addition, the use of
participatory observation and an unstructured interview technique, in addition
to the quantitative dimension of the research, has also given it a qualitative
character. Emerging data on the survey results, conscious pattern is formed,
the expectation that the social environment and emerging with force formed
by less desirable models and have shown that arise; as well as those who are
seeking religious guiding among individuals who want to see the individuals
with the theological identity as models, have shown the high level of those who
expect religious life to be displayed in an effective and ideal manner to the
model people. In this context, it is thought that the results of the research will
contribute to the understanding of religious life in today’s society through the
“model person”.
Key Words: Sociology of Religion, Theology, Model person, Vicarious Religion
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KÜLTÜREL VE EKONOMIK SERMAYE OLARAK YEMEK:
DİTİB FRANSIZ-TÜRK DERNEĞI ÖRNEĞI
Irmak Evren
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)
irmakevrenn@gmail.com

ÖZET
Yemek yemeye atfedilen değer, kimin ne ve nerede yediğine dair birçok
anlamlandırmaya açık olmakla beraber yeme pratiklerinde, toplumsal cinsiyet
bağlamında ele alınan normlar ve roller de bu anlamlandırmalara referans
noktası oluşturmaktadır. Paris DİTİB’e (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) bağlı
derneklerden biri olup Carrières-sous Poissy’de bulunan Fransız-Türk Derneği’nde
(Amicale Franco-Turque) -Türkler tarafından gündelik dilde ‘cami’ olarak
adlandırılmaktadır- kadınlar ve erkeklerin birbirinden ayrı olarak düzenlediği iki
etkinlik vardır. Cuma günleri kadınlar derneğin mutfak alanında lahmacun yapıp
Cuma namazından sonra bunları namaza gelenler, bölgede yaşayanlar ve diğer
Müslüman topluluklarına satmaktadırlar. Pazar günleri ise, dernekte erkeklerin
oluşturduğu Gençlik Kulübü tarafından döner yapılıp satılmaktadır. Türk yemek
kültürünün ‘geleneksel’ lezzetleri bu etkinliklerde Türk kimliğini yeniden inşa
etmektedir. Bununla birlikte, her ne kadar ete eril anlamlar atfedilse de, etin
hazırlanması, servis edilmesi ve tüketilmesi; yeme pratikleri ve toplumsal cinsiyet
ilişkiselliğinde yeniden üretimlere açık olduğu gibi yeni anlamları da ortaya
koymaktadır. Öte yandan, bu etkinlikler gönüllü olarak yapılan sosyal aktiviteleri
gösterirken sorumluluk ve görev bilincini öne çıkaran değerleri de inşa etmektedir.
Her iki etkinlikte de toplanan paralar, tasarlanan yeni dernekte kullanılmak üzere
kadınlar, erkekler ve çocukların ihtiyaçlarına göre harcanmaktadır. Bu etkinlikler
Fransa toplumunda Türk-Müslüman kimliğinin öznelliğini vurgulayan mekanların
yaratılmasına katkı sunmakta ve aynı zamanda kadınların ev-dışı yaşamına
dair yeni pratiklerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Paris’in banliyösünde
bulunan bu dernekte 2016 yılı Ekim ayında yapılmış etnografik çalışmada, her
iki etkinliği düzenleyen ve katılan kadın ve erkeklerle katılımcı gözlemci ve yarı
yapılandırılmış derinlemesine görüşme metodları kullanılmış, dernekte yemek
aracılığı ile kadınların katılımı ve bu yolla cinsiyetin nasıl ritüelleştirildiğinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: DİTİB, Yemek, Toplumsal Cinsiyet
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EATING PRACTICE AS A CULTURAL AND ECONOMIC CAPITAL:
THE CASE OF DITIB AMICALE FRANCO-TURQUE
Irmak Evren
Middle East Technical University (PhD Student)
irmakevrenn@gmail.com

ABSTRACT
The value of eating has multiple meanings depending on who, what and where
one eats. In addition, norms and gender roles have become critical over how
people give meaning to eating practices. For the Turkish Muslim migrants in
France, in one of the associations of DITIB Paris (Turkish-Islamic Union for
Religious Affairs), Association Amicale Franco-Turque in Carrières-sous Poissy,
mostly called ‘cami’ (mosque) by community members in daily discourse, there
are two distinct activities held regularly by men and women, albeit separately.
On Fridays, women gather in the kitchen area to make and sell ‘lahmacun’ to
the community members, passers-by, and other Muslims in the district. On
Sunday afternoons, men and sons (as soon as their Quran instruction course
is completed) gather to have ‘doner kebab’ in the ‘lokal’ (café) organized by
the members of the Youth Club of the community who prepare, sell and serve
the doner kebab. Bearing the ‘traditional’ marks in Turkish food culture, herein,
they aim to highlight their Turkish identity. In addition, even though meat is
referred to as a masculine food, its preparation, serving and consumption are
also gendered. On the other hand, these activities are voluntary, as social events
connected with responsibility and duty. The money is collected for the relocation
and improvement of the complex, also aimed at having various facilities open to
women, men and children according to their needs which not only make women
become more visible in the public sphere but also stress the subjectivities of
Turkish-Muslim community in French society. An ethnographic study of the
relevant association in the periphery of Paris was held in October, 2016 using
multiple qualititative research methods, namely, participant observation and
semi-structured in-depth interviews were used in order to highlight how women
participate in this community by “doing” gender.
Key Words: DITIB, Eating Practice, Gender
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RAMUZU’L-EHADIS’TEN KAD’A
İSKENDERPAŞA CEMAATININ DÖNÜŞÜMÜ
Öğr. Gör. Selim Sözer
Süleyman Demirel Üniversitesi
selimsozer@gmail.com

ÖZET
Modernlik dediğimiz düşünce ve bu düşünce sisteminin oluşturduğu yaşam
biçiminin nefesinin değmediği herhangi bir yerin kalmadığı dünyada tüm
toplumların yoğun veya daha az yoğun bir şekilde modernliğin etkisi altına
girmedikleri söylenemez. Modernlik, yapıları ve organizasyonları değiştirdiği
gibi bireyin davranışlarını, yaşam algılarını ve toplumsal standartları da değişime
uğratmıştır. Türkiye’nin moderlikle teması önceleri modernite veya modernizm
diye tanımlayabileceğimiz aydınlanmacı radikal modernlikle olmuştur. Ardından
farklı modernlikler teorisine de uygun bir şekilde bizim formel modernlik dediğimiz
tipolojiyle gelişmiştir. Bu tarzda bir modernleşmeyi sürdüreceği beklenmektedir.
Çünkü sürekli kendisini üreten modernliğin tamamlanmış veya tamamlanacak
bir süreç olmadığı beyan edilmektedir. Bu tür bir modernliğin takibi açısından
dini grupların modernleşme süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir. Dini grupların
modernleşme biçimi ontolojik/formel modernlik kavramlaştırmasının test
edilmesi açısından da önemlidir. Bu bağlamda İskenderpaşa Cemaati; geleneksel
anlamda kurucu olarak kabul edilen Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin tasnif
ederek okuduğu, okuttuğu ve izin verilen kişilerce okutulmaya devam edilen
Râmûzü’l-Ehâdîs (Râmûz) adlı hadis kitabının işaret ettiği bir anlamdan, modern
ve postmodern bir anlayışın ürünü olan kritik ve analitik düşünceye nasıl evrilmiştir?
Bununla ilgili olarak cemaat üzerinde yoğun çalışmalar yapmak üzere ‘Kritik
Analitik Düşünme Platformu’nu (KAD) kurmaya iten saikler neler olabilir? Tüm
bu sorular incelenmeye değer bulunmaktadır. Geleneksel tasavvufi bir cemaatten
tarikat formlarını hızla terk ederek uzaklaşan bir topluluğun tarikat olarak kabul
edilip edilmeyeceği tartışma konusudur. Lider kadrosunun tarikat formlarından
hızla uzaklaşması, topluluğu etkin bir sivil topluma dönüştürebilir. Lakin tabanın
hala tarikat formlarında devam arzusu ve Nureddin Coşan’ın kendisini şeyh/
mürşit olarak görmemesine rağmen cemaatin onu şeyh olarak görmeye devam
etmesi durumunda, cemaat nasıl sivil toplum örgütüne dönüşebilecek veya bunu
nereye kadar üzerinde taşıyabilecektir? Bu bildiri, araştırıcının “Modernleşme
Sürecinde Geleneksel Dinî Gruplar: ’İskenderpaşa Cemaati’ Örneği” adlı doktora
tez çalışması esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada metin incelemesi, odak
grup görüşmesi ve derinlemesine mülakat teknikleri uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İskenderpaşa, Modernlik, Dönüşüm.
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TRANSFORMATION OF ISKENDERPAŞA COMMUNITY:
FROM RAMUZ AL-EHADIS TO KAD
Lecturer Selim Sözer
Süleyman Demirel University
selimsozer@gmail.com

ABSTRACT
It can be said that all societies have been affected by modernity. Modernity
has changed structures and organizations, as well as changing the behavior
of individuals, the perceptions of life, and social standards. Turkey’s first
contact with modernity has been the Enlightmenment which we can define as
modernism. And then, in conformity with the theory of different modernities,
we have developed a typology, which we call formal modernity. In order to
follow this kind of modernity, the process of modernization of religious groups
needs to be monitored. The modernization of religious groups is also important
in terms of testing the conceptualization of ontological / formal modernity. In
this context, the community from a hadith book Ramuz u’l Ehadis (Ramuz),
how to has evolved critical and analytical thinking that product of modern
and postmodern understanding? What might have been the motivations that
drive the Critical Analytical Thinking Platform (KAD) to do intensive work on
the community? All these questions are worth investigating. It is a matter of
debate as to which community has moved away rapidly by abandoning forms of
tariqa from a traditional mystical community, whether or not to be considered
a tariqa. The rapid departure of the leader’s staff from the forms of the tariqa
can convert the community into an effective civil society. Despite the desire of
the base to still continue in the form of the tariqa, and Nureddin Cosan does
not see himself as a sheik even though the community continue to see him as
a sheikh, how can the community carry the tariqa to civil society and how will
the community accept it? This text was prepared based on the researcher’s PhD
thesis study entitled: “The Traditional Religious Groups within the Modernisation
Process: The Case of Iskenderpasha Community”. In this thesis, text examination,
focus group interviews, and in-depth interview techniques were applied.
Key Words: Modernity, Iskenderpaşa, Transformation
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DISTOPIK DÜNYA ALGISI,
YENI DINI HAREKETLER VE TERÖR:
AUM SHINRIKYÔ ÖRNEĞI
Arş. Gör. Abdurrahman Kültür
Karadeniz Teknik Üniversitesi
akultur61@gmail.com

ÖZET
Distopya kelimesi ütopya kavramından hareketle türetilmiştir. Ütopya kavramı
ilk olarak Thomas More tarafından yazın alanına sokulmuş, daha sonra gelen
düşünürler de bu kavramın gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Ütopya anlam
olarak mutluluk vadeden hayali toplumdur. Bu eserler mevcut düzenin yarattığı
olumsuzluklara bir tepki olarak kaleme alınmış ve mükemmel bir toplum inşasını
amaçlamışlardır. Distopyalar da buradan hareketle ütopyaların tam karşıtı bir
anlamda kullanılmışlardır. Bu metinlerde mutluluk vaadi ortadan kalkmış onun
yerini kötümser ve karanlık bir geleceği içeren hayali toplumlar almıştır. Distopik
düşüncelerin ortaya çıkışında temel olarak 20. yüzyılda meydana gelen hızlı
sanayileşme, dünya savaşları, ekonomik buhranlar, kapitalist dünya düzeni,
diktatoryal yönetimler gibi olaylar etkili olmuştur. Yaşanan bu gelişmelerle dünya
daha farklı bir hal almaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya köklü
değişimler yaşamıştır. Yaşanan bu değişimlerin sonucu olarak başta Avrupa’da
olmak üzere daha sonra da tüm dünyada birçok yeni dini hareket ortaya çıkmıştır.
Yeni dini hareket kavramı da bu çerçevede 1950’li yıllardan sonra modernleşen
Batı’da ve 1970’li yıllardan sonra da dünyanın büyük bölümünde meydana gelen
farklı dini oluşumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Aum Shinrikyô da bu yeni
dini hareketler içinde yer almaktadır. Bu hareketin temel inanışı dünyanın sonunun
yaklaştığıdır. Yeni bir dünya savaşının yaşanacağına ve bu savaşın Amerika’nın
Japonya’ya saldırmasıyla başlayacağına inanmaktadırlar. Bu çerçevede örgütün
amacı ilk olarak Japonya’nın ve daha sonra da tüm dünyanın hakimiyetini ele
geçirmektir. Bu inançları çerçevesinde de Aum Shinrikyô çeşitli terör eylemleri
gerçekleştirmiştir. Bunlardan en önemlisi, 1995 yılında Tokyo Metrosu’na sarin
gazıyla yaptığı saldırıdır. Bu bağlamda çalışmamızda, Aum Shinrikyô’nun
doğuşunun distopik düşüncelerle olan ilişkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Sonuç olarak, Aum Shinrikyô’nın inancı karanlık bir gelecek olarak görmesi
sonucunda dünyanın sonunun geldiği ve yeni bir dünya savaşının çıkacağına
yönelik iddiaları onun distopik düşüncelerle olan ilişkisini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Distopya, Yeni Dini Hareketler, Terör.

152

International Symposium on Sociology of Religion, May 10-12, 2018 AKSARAY

DYSTOPIC WORLD PERSPECTIVE,
NEW RELIGIOUS MOVEMENTS AND TERROR:
AUM SHINRIKYÔ SAMPLE
Res. Asst. Abdurrahman Kültür
Karadeniz Technical University
akultur61@gmail.com

ABSTRACT
Dystopia is derived from the concept of utopia. The utopia concept was first
brought into the literature by Thomas More, and later thinkers contributed to
the development of the concept. Utopia is an imaginary society where everyone
is happy. Works of this nature have been taken as a response to the negativities
created by the present order and aimed at building a perfect society. They have
been used in dystopias that are contrary to utopias. In these texts, happiness
has risen from the promise, and its place has been taken over by imaginary
societies with a pessimistic and dark future. Rapid industrialization, world wars,
economic upheavals, capitalist world order, dictatorial governments have all
been influential in the emergence of dystopic ideas. With these developments,
the world began to change. After World War II, the world underwent fundamental
changes. As a result of these changes, many new religious movements have
emerged, especially in Europe. The concept of such new religious movement
has been used in this context in the modernized West since the 1950s and in
different religious formations that took place in much of the world since the
1970s. Aum Shinrikyô was also involved in these new religious movements. The
basic belief of this movement is the imminent end of the world. They believe
that a new world war will take place and that America will attack Japan in this
war. In this framework, their purpose is to seize power in Japan and then the
whole world. Within these beliefs, Aum Shinrikyô also carries out various acts
of terrorism. The most important of these is the attack on Tokyo Metros in 1995
using sarin gas. In this study, the aim is to reveal the relation of the birth of
Aum Shinrikyô to dystopic minds. Aum Shinrikyô’s belief has a dark future. As a
result, Aum Shinrikyô’s claims about the end of the world and the emergence of
a new world war reveal betray their connection to dystopic thinking.
Key Words: Dystopia, New Religious Movement, Terror
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YENI DINÎ HAREKETLER: GURDJIEFF VE DÖRDÜNCÜ YOL
Arş. Gör. Halil Peçe
Kocaeli Üniversitesi
halilopo53@gmail.com

ÖZET
Sanayi toplumlarında bireylerin kaygılarının artması sonucunda ortaya çıkan
psikolojik problemler maneviyat odaklı hareketlerin yayılmasına olanak
tanımaktadır. Geleneksel toplumlara kıyasla modern toplumlarda değişim ve
dönüşüm süreçleri daha yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Yeni dinî hareketler de
bu hızlı değişimin inanç ayağında yer almaktadır. Geleneksel dindarlık göstergeleri
azalırken, yeni tip inanç ve mistik formlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu
çalışmada ‘Dördüncü Yol’ öğretisinin kısa bir sürede geniş kitlelere nasıl yayıldığı
irdelenecektir. Postmodern epistemoloji modern paradigmayı eleştirirken ezoterik
öğretilerin yaygınlaşmasının önünü açmıştır. İki dünya savaşının getirmiş olduğu
yıkım, geleneksel manevi öğretiler dışında kalan karma yeni inanç hareketlerinin
özellikle sanayi toplumlarında kök salmasına yardımcı olmuştur. 1950’li yıllarla
beraber hızlı bir şekilde yayılan yeni dinî hareketlerin ilk örneklerinden biri olan
Dördüncü Yol, Gurdjieff ve talebesi Ouspensky tarafından formüle edilmiştir.
Hayat hikâyesi bakımında oldukça renkli bir geçmişe sahip olan Gurdjieff,
uzun yıllar “kadim bilgeliğin peşinde” gezdiği Müslüman coğrafyada intisap
ettiği mürşidlerden öğrenmiş olduğu hat, müzik, raks ve simya gibi geleneksel
sanatların zenginliğiyle Avrupa ve Amerika’da büyük bir etki alanı oluşturmuştur.
Gurdjieff, psikanaliz ve vahiy karışımı metoduyla Fontainebleau-Avon’daki
kurmuş olduğu enstitüde insanların kendilerini gerçekleştirmeleri-aşmaları
adına terapi yapmaktaydı. Müzik, meditasyon ve egzersizleri içinde barındıran
Gurdjieff metodu, üç geleneksel yolun renklerine sahip olmasına rağmen kendini
yogi, rahip ve dervişlerin yaptıkları gibi herhangi bir kuralla sınırlandırmaması
sebebiyle bu geleneklerden ayrışmaktadır. Dördüncü Yol’un takipçileri geleneksel
öğretilerin katı kurallarının aksine kendi hareketlerini kendileri belirlemekle
“kendini bilmenin” önündeki engelleri kaldıracağına inanmaktadır. Postmodernist
kuram çerçevesinde analiz edilmeye çalışılmış bu araştırmada Gurdjieff’in kişisel
gelişiminin bir parçası olarak görülen hayat hikâyesinden de yararlanılmıştır. Bu
çerçevede ulaşılan sonuç; insanlık tarihinde yeri olan büyük anlatıların ve kadim
metotların aksine; kurala bağlı olmayan, çeşitli gelenekleri mezcedip dönüştüren
Dördüncü Yol gibi yeni dinî hareketler, öğretilerini ve etkilerini değişen koşullara
uyum sağlama becerisi ile daha kolay yayabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dördüncü Yol, Gurdjieff, Yeni Dini Hareketler, Ezoterizm.
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NEW RELIGIOUS MOVEMENTS: GURDJIEFF AND THE FOURTH WAY
Res. Asst. Halil Peçe
Kocaeli University
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ABSTRACT
Psychological problems in industrial societies, stemming from increasing
individual anxieties, have led to the spread of movements based on spirituality.
In contrast to traditional societies, in modern societies the process of change
and transformation is prevalent. New religious movements are part and parcel
of this change. New types of faith and mystical forms have started to increase
while traditional indicators of religiosity have diminished. In this study, the main
question focuses on how the doctrine of the Fourth Way has spread among the
masses quite swiftly. Postmodern epistemology leads to the spread of esoteric
diciplines by criticizing the modern paradigm. The destruction caused by two
world wars has led to new religious movements that differ from traditional inner
diciplines rooted in industrial societies. The Fourth Way, formulated by Gurdjieff
and his follower Ouspensky, is one of the first examples of new religious
movements which expanded expeditiously in the 1950s. Gurdjieff had a rather
productive history, having learned caligraphy, music, dancing, and alchemy from
mentors when he voyaged Muslim countries in the pursuit of “ancient wisdom”
that made him an influencial man in the US and Europe. Gurdjieff established
an institution in Fontainebleau-Avon where he performed therapy sessions
which includes both psychoanalysis and revelation. The method of Gurdjieff,
which contained music, meditation, and physical exercise, has colours of the
three traditional methods. On the other hand, followers of this method is not
restricted by any kind of rule as in yogi, dervish, and monk. Followers of the
Fourth Way eliminate the barriers which can be obstacle for self-fulfillment by
determining their own practices and denying strict rules. In this research, the
concept of postmodernist theory and life story of Gurdjieff are the key factors
when it comes to analysing the main question. Consequently, it can be claimed
that new religious movements such as the Fourth Way have managed to spread
their doctrines and influence with ease in contrast to grand narratives and
ancient methods due to changing conditions and circumstances.
Key Words: Fourth Way, Gurdjieff, New Religious Movements, Esoterism.
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ALMANYA’DA MÜSLÜMAN VE HIRISTIYANLARIN ETKILEŞIM ALANLARI
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Köftürcü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Onay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
hkoturcu@mehmetakif.edu.tr | aonay@mehmetakif.edu.tr

ÖZET
Tarihsel süreçte Müslüman ve Hıristiyanlar ilişkilerinde birlikte etkileşim alanları
geliştirmiştir. Günümüz Almanya’sında İslam, göçmenler vasıtasıyla Hıristiyanlığın
ardından ikinci büyük din haline gelmiştir. Almanya’daki Müslümanların üçte ikisini
ise Türk nüfus teşkil etmektedir. Almanya’da Müslümanlar, İslam’ın temel değerlerine
bağlılıklarından uzaklaşmadan Avrupa kimliğini benimsedikleri gibi, aynı zamanda
İslam’ın Avrupa’da kalıcı olmasına yönelik faaliyetlerde de bulunmaktadırlar.
Almanya’da ortak etkileşim alanları, Avrupa’daki mevcut çok dinli ve kültürlü etnik
yapıyla yakından alakalıdır. Almanya’da iki farklı din arasındaki ilişkiler teolojik
zeminden ziyade; toplum, kültür ve gündelik hayat görüntüleriyle öne çıkmaktadır.
Özellikle Hıristiyanlar İslam’ı, meydana getirdiği yaşam tarzıyla ve sosyal
hayattaki pratiklerle değerlendirmektedir. Almanya’da Müslüman ve Hıristiyanlar
arasındaki çok yönlü dinamik, Müslümanlar açısından kimlik ve entegrasyon
arasındaki etkileşim alanlarında öne çıkan bir süreçtir. Almanya’da çoğunlukla
Müslüman kimliği, başarısız bir entegrasyon ve İslam imajını negatiften pozitife
çevirebilme çizgisinde yaşanan gerilimi yansıtmaktadır. Almanya’da Hıristiyanların
Müslümanlara karşı mevcut tarihsel önyargılı tutumları, ırkçı yaklaşımları, yabancı
düşmanlığı ve sorunların iç siyaset malzemesi yapılması etkileşim alanlarını
olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca Müslümanlar Alman Anayasası’na göre
dini cemaat statüsünde kabul edilmedikleri için, devlet ve kamuoyu tarafından
tanınmamakta ve Hıristiyanlarla birlikte eşit haklara sahip olamamaktadırlar. Bu
durum karşısında ortaya çıkan göçmen statüsü ve uyum sorunları, Müslümanların
korunma reflekslerini güçlendirmiştir. Diğer yandan Müslümanlar ve Hıristiyanlar
arasında ibadet mekânları, okullar, hastaneler, huzurevleri, evlilik kurumu, gençlik
çalışmaları gibi günlük yaşamın devam ettiği diğer mekânlarda karşılıklı etkileşim
alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan etkileşim alanları, iki dinin mensuplarını ortak
değerler üzerinden dayanışma ve işbirliğine yöneltmiştir. Bu tebliğde; eğitim
düzeyi yüksek, ekonomik ve sosyal statüsü üst seviyede, iletişim konusunda sıkıntı
çekmeyen Almanya’da yaşayan genç nesil Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki
etkileşim alanları ilgili yayınların incelenmesiyle değerlendirmeye alınmış ve
karşılaştırma metoduyla analiz edilmiştir.
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ABSTRACT
Historically, Muslims and Christians have developed areas of interaction in
different kinds of relationships. Due to Muslim immigrants, in today’s Germany,
Islam has become the second largest religion after Christianity. Two-thirds of
Muslims in Germany are of Turkish descent. In Germany, Muslims adopt an
European identity with their commitment to the core values of Islam and are
engaged in activities to ensure that Islam remains permanent in Europe. The areas
of interaction between Muslims and Christians in Germany are closely related to
the actual religious and cultural ethnic structure in Europe. Relation between
two different religious communities is apparent in German society, culture and
everyday life rather than theological matters. In particular, Christians evaluate
Islam with the lifestyle it brings and the practice of social life. The multifaceted
dynamic relation between Muslims and Christians in Germany is a process that
stands out in the field of interaction between identity and integration in terms of
Muslims. In Germany, Muslim identity reflects the tensions with Christians in terms
of unsuccessful integration and the possibility of positively turning the image of
Islam from the negative. The current historically biased attitudes of Christians
towards Muslims, racist approaches, xenophobia and internal politics affect the
fields of interaction negatively. Moreover, according to the Constitution, Muslims
do not have equal rights with Christians because they are not recognized by
the state and the public as they are not accepted as religious communities.
Against this background, Muslim immigrant status and adjustment issues have
strengthened their protection reflexes. On the other hand, mutual interaction
fields have been formed between Muslims and Christians in other places where
daily life continues such as places of worship, schools, hospitals, nursing homes,
marriage institutions, youths. These fields of interaction have led Muslims and
Christians towards solidarity and co-operation based on common values. In this
paper, the young generation, whose education level, economic and social status
are high and who have difficulty in communication, are analyzed with respect to
the interaction areas between Muslims and Christians in Germany today.
Key Words: Germany, Islam, Christianity, Interaction.
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Hitit Üniversitesi
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ÖZET
1960’lı yılların başlarından itibaren ülkemizden Batı Avrupa ülkelerine geçici
olacağı düşüncesiyle başlayan işçi göçü, bir süre sonra aile birleşimi nedeniyle
kalıcı hale dönüşmüş ve günümüzde dört milyon civarında bir sayıya ulaşmıştır.
Avrupa ülkelerine işçi olarak ilk giden birinci kuşak, para kazanıp geri dönmek
düşüncesinde olduğu için iş hayatının dışında fazla sosyal yaşantı içerisine
girmemiş, dolayısıyla uyum ve kimlik sorunu yaşamamıştır. Aile birleşimi yoluyla
Avrupa’ya giden ve ikinci kuşak olarak tanımlanan Türkiye doğumlu çocuklar
ile sonraki yıllarda orada doğup büyüyen üçüncü ve sonraki kuşaklar ise okul,
komşuluk, arkadaşlık gibi ilişkiler kurmuşlardır. Çocuklar bu ilişkiler ortamında
dini açıdan farklı din ve inançlara ait dini adet ve törenler, kültürel açıdan da Batı
kültürünün yanı sıra yine farklı etnik yapı ve kültürlere ait farklı unsurlar, değer
yargıları ile karşılaşmışlardır. Dolayısıyla ikinci ve sonraki kuşaklar için bir kimlik
ve uyum sorunundan söz etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı Hollanda’daki
Türk çocuklarının çok kültürlü ortamda karşılaştıkları uyum ve kimlik sorunları ve
kimliklerini oluşturmada etkilendikleri faktörleri ve etki düzeylerini belirlemeye
çalışmaktır. Ayrıca çocukların kimliklerini oluşturmada camilerde verilen din
eğitiminin katkıları ve velilerin bu konuda beklentileri de araştırma konuları
arasında yer almaktadır. Çalışma, literatür taraması ve alan araştırması şeklinde
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Hollanda’da velilere yönelik anket
çalışması ve yorumları desteklemek amacıyla ankete katılan bazı kişilerle mülakat
yapılmıştır. Veri analiz aşamasında; kimliği etkileyen faktörlerin etki düzeylerine
göre sıralaması, bağımsız-bağımlı değişkenler arasında ilişki analizleri yapılmıştır.
Bulguların yorumlanmasında açık uçlu sorular, mülakat verileri ve alandaki kişisel
gözlemlerden yararlanılmıştır. Sonuç ve değerlendirme kısmında camilerde
verilen din eğitiminden beklentiler konusundaki önerilere de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, Kültür, Çok kültürlülük, Din Eğitimi.
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EXPECTATIONS FROM RELIGIOUS EDUCATION
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ABSTRACT
The worker migration to Western European countries starting from the early 60’s
was initially considered a temporary situation but later it became a permanent
settlement due to family reunion, and today the total number of these permanent
settlers has reached 4 million. Since the first generation of migrant workers
considered their stay as only for financial gain within a limited time, they were
rarely involved in social life, hence did not encounter adaptation and identity
problems. On the other hand, Turkey-born children who migrate to Europe on
account of family reunion (and are also called the second generation) along with
the third and fourth generations who were born in Europe have relationships at
school, neighborhood, friendship, etc. In terms of religion, children face different
religions, beliefs, ceremonies and customs, and in terms of cultural aspects they
encounter Western culture and other cultural values. Thus, it is reasonable to
consider that there is an identity and adaptation problem for the second and
next generations. The aim of this study is to identify the adaptation and identity
problems as well as the factors affecting the identity development of Turkish
children in the Netherlands. Moreover, the contributions of religious education
in mosques to identity development and expectations of parents are within
the scope of this study. The study is conducted via literature search and field
research. Questionnaires are used for data collection and interviews have been
made with participants to support observations made here. Ranking of factors
affecting the identity according to their impact level, relation analysis between
dependent and independent variables have been made during the data analysis
stage. Open-ended questions, interview data and personal observations
regarding the field have been used to evaluate the findings. Suggestions about
expectations from religious educations at mosques will be provided in the result
and evaluation parts.
Key Words: Identity, Culture, Multiculture, Religious Education
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ÖZET
Çinlilerin gözünde konumu bakımından değersiz olarak değerlendirilen Makao
adası, Portekiz için ideal bir yer haline gelmiş ve Uzak Doğu’da Batılılar tarafından
kalıcı olarak yerleşilecek olan ilk limanlardan birisi olmuştur. Makao, Asya ve
dünyanın geri kalanı arasında ticarette önemli limanlardan birisi olmuştur.
İtalya, Portekiz ve İspanya’dan gelen gemilerin Çin ipeklerini, çaylarını, Japon
el sanatlarını, Hint ve Afrika kökenli baharatları sattıkları bir market olarak
kullanılmıştır. Uluslararası ticarete ek olarak, Makao Batı dinleri için misyonerlik
faaliyetlerinin yürütüldüğü bir nokta haline gelmiştir. Örneğin, Francis Xavier,
burada çok sayıda Japon ve Çinlinin Hıristiyanlığa girmesi hususunda çaba
göstermiştir. Bunun yanı sıra 1500’lü ve 1600’lü yıllardan itibaren çok sayıda
kilise inşa edilmiştir. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise kumarın yasallaştırılması ve
yaygınlaştırılması ile birlikte, casusluğun ve şans oyunlarının merkezi haline gelen
Makao adası, günümüzde Asya’nın Las Vegas’ı olarak bilinmeye başlamıştır. Bu
yönüyle Makao, kumarhaneler ve lüks tatil köyleri ile dolu bir mekan olarak
Asya zenginlerinin uğrak noktalarından birisine dönüşmüştür. Bu bildirimizde,
ilk olarak Makao bölgesine Müslümanların gelişi konusu ele alınacaktır. Sa’d
ibn Vakkas’ın Hz. Peygamber’in vefatından 18 yıl sonra Guangzhou’ya gelmesi
Makao’ya ilk Müslümanların geliş tarihi olarak kabul edilebilir. Müslümanlar,
Makao’nun en eski sakinlerindendir. Ming hanedanı döneminde de (1368-1644)
İran ve Orta Doğu’dan tüccarlardan Makao adasına yerleşenler olmuştur. İkinci
Dünya Savaşı’nda çok sayıda Müslümanın Hong Kong’dan ve Çin’den ayrılarak
Makao adasına geldiği bilinmektedir. Bildirimizin son bölümünde ise, günümüzde
Müslümanların durumu Associaçao Islamica de Macau (Makao İslam Derneği)
kapsamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Makap, Göç, Portekiz, Müslüman Azınlıklar
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ABSTRACT
The island of Macau, which is often considered worthless for its location in the
eyes of the Chinese, has become an ideal place for Portugal and one of the
first ports to be permanently settled by Westerners in the Far East. Macao
has become one of the key ports for trade between Asia and the rest of the
world. Italy, Portugal, and Spain have used it as a market where they sold silk,
tea, Japanese handicrafts, Indian and African spices to the Chinese. In addition
to international trading, Macau has become a point of missionary activity for
Western religions. Francis Xavier has worked tirelessly to convert many Japanese
and Chinese to Christianity. A large number of churches have been built there
since the 1500s and 1600s. With the legalization and dissemination of gambling
in the 1960s, Macau Island has become a center of gambling, even spying. Today,
the island of Macau is known as ‘the Las Vegas of Asia’. It is one of the most
frequented destinations in Asia due to its casinos and luxury holiday villages.
In this paper, we will discuss the arrival of Islam in the Macau region. Sa’d ibn
Vakkas’ arrival to Guangzhou 18 years after the death of the Prophet can be
regarded as the arrival date of Islam. Muslims are thus the oldest inhabitants
of Macau. During the Ming dynasty (1368-1644), merchants from Iran and the
Middle East settled on the island of Macau. In the 1880s, a mosque was built for
soldiers of the Portuguese army from South India. In World War II, it is known
that a large number of Muslims left Hong Kong and China and came to settle on
the island of Macau. In the last part of our report, the situation of Muslims today
will be examined using a case study of Associaçao Islamica de Macau (Macau
Islamic Association).
Key Words: Macau, Migration, Portugal, Muslim Minorities
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YEREL BIR DÜNYEVILEŞME KAVRAMI:
‘ÖZERK DÜNYEVILEŞMELER’
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ÖZET
Tebliğde, sekülerleşmeyi tasvir ve anlamada yerel bir tanımlama olarak düşünülmüş
‘özerk dünyevileşmeler’ kavramı üzerinde durulacaktır. “Özerk dünyevileşme,
ekonominin tetiklediği mekân ve zaman sıkışmalarının yaşandığı şehir hayatı
içinde, içe dönük özgürlük ve bağımsızlık arzusu, dışa dönük geleneksel dini
normlardan soyutlanma, çevre etkisinden ziyade ‘vicdanıyla’ uyumlu tercihler
arama, şahsî düzen ve sınırları muhafaza kaygısı içinde nesneleşmeyi reddetme,
öznenin hangi dinî desen içinde nasıl bir pozisyonda kalacağını özel şartlarına
göre kendisinin belirlediği bir süreçtir.” Öncelikle yeterli özgürlük, anlamlı
tercihler yapabilecek akılcılık, gerekli ekonomik ve kültürel sermaye, özerkliğini
kontrol edebilecek güç, özerkliği uygun zaman ve mekânda kullanmaya göre
“özerk dünyevileşmeler” kendi yatağını bulur. Tartışmasız dini bireycilikle irtibatı
olan özerk dünyevileşme, bireycilikten daha yumuşak ve geçirgen bir süreci ifade
etmek için kullanılmaktadır. Özerk dünyevileşmeler, değerler ve normlardan sert
bir kopuştan ziyade, kendi değer ve norm algısına dayalı olarak ‘biz’ duygusu
içinde ‘beni’ vurgulama, ben de burdayım deme, en pasifi, görünerek de
olsa farklılığını ve özerkliğini îma ve ifade etmektir. Buradaki özerklik, başına
buyruk bir özgürleşme ve ayrışma değil, diğerlerinin özerkliklerini her şeye
rağmen dikkate alan; fakat dış tesirlerden arınmaya çalışan bir özerkleşmedir.
Sosyal etkileşim seviyesine göre dört özerk dünyevileşmeden bahsedilebilir:
Bunlar (I)‘irâdî/isteyerek özerk dünyevileşme’, (II)‘mecbûrî/istemeyerek özerk
dünyevileşme’, (III)‘özdeşleşerek özerk dünyevileşme’, (IV)‘kanıksayarak özerk
dünyevileşme’ şeklinde sıralanabilir. Farklı toplumsal koşullar altında farklı
seviyelerde görüleceği için özerk dünyevileşme değil; ‘özerk dünyevileşmeler’den
bahsedilebilir. Özerk dünyevileşmeler sosyal kimlik özelliklerine göre farklılık arz
ettiği gibi, dünyevileşmedeki özerklikler dini hafıza, sosyal etkileşim tarzı, göç,
kültürel boşluk, sosyal ve sanal akışkanlık, güne odaklanma, alışkanlık ve dini
motivasyon faktörleriyle de ilgilidir. Kavramın kullanışlılığı, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan saha araştırmasından elde edilen bulgularla da,
ayrıca, tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sekülerleşme, Dünyevileşme Sosyolojisi, Özerk Dünyevileşmeler, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
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ABSTRACT
In order to describe and understand secularization, I focus in this paper on
the concept of ‘autonomous secularizations’ which can be considered a local
definition. Autonomous secularization is a process whereby the actor decides
upon his/her own religious position within his/her own religious colour according
to his/her private situations in an urban setting with time and space pressures
triggered by the economy. The actor desires freedom and independence
within, an isolation from traditional religious norms from without, a search for
preferences harmonized with ‘conscience’ rather than his/her social environment,
and a refusal of ‘objectification’ due to a concern for the protection of personal
life and limits. Autonomous secularization can find its own place according to
factors such as sufficient freedom, rationalization which enables one to make
meaningful preferences, enough economic and social capital, power which
can control its own autonomy, and the use of autonomy at the right time and
place. Needless to say, autonomous secularization, when related to religious
individualism, can be used to express a milder and more permeable process than
individualism. Autonomous secularization is not a hard discord from values and
norms, but rather an emphasis on ‘I’ within the feeling of ‘us’ based on one’s own
norm and values, saying ‘I am here too’. It is the articulation and implication of
one’s differentiation and autonomy at the least. This autonomy is not a decisive
liberation and deconstruction. It takes into account the autonomy of others, but
is still an autonomy that tries to avoid external influences. According to the level
of social interaction, four autonomous secularizations can be mentioned: (I)
‘willful autonomous secularization’, (II) ‘involuntary autonomous secularization’,
(III) ‘over-identified autonomous secularization’, (IV) ‘inured autonomous
secularization’. We prefer the term ‘autonomous secularizations’ rather than
‘autonomous secularization’ since secularization can be seen at different levels
under different social conditions. Autonomous secularizations differ according
to the characteristics of social identities. Moreover, autonomies in secularization
are related to religious memory, social interaction style, migration, cultural
lag, social and virtual fluidity, focus on daily practices, habits, and religious
motivation. The usefulness of the concept will also be discussed with respect to
the findings from the case study conducted in Northern Cyprus.
Key Words: Secularization, Sociology of Secularization, Autonomous Secularization(s), Turkish
Republic of Northern Cyprus
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ÖZET
Sekülerleşme teorileri, din ve metafiziksel düşüncelerin modernleşme sürecinde
tedrici olarak gücünü yitirerek kaybolmasını öngörmüştür. Söz konusu teoriler,
genelde Weber’in rasyonelleşme ve Durkheim’in farklılaşma tezi olmak üzere iki
ana sosyolojik damardan beslenmektedir. Bir başka deyişle, rasyonelleşme tezine
dayanan teoriler ağırlıklı olarak sekülerleşmenin modern insanın rasyonelleştiği
ölçüde dinden uzaklaşacağını savunurken; farklılaşma tezine dayanan teoriler
ise modern toplumda eğitim, hukuk, siyaset, ekonomi gibi kurumların özerk hale
gelmesinin dinin belirleyici etkisinin kaybolmasına yol açacağını iddia etmektedir.
Fakat dinin (post)modern toplumlarda varlığını sürdürmesi, sekülerleşme
teorilerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Sekülerleşme teorilerinin karşıtları,
günümüzde dinin siyaset başta olmak üzere toplumsal kurumlarda icra ettiği
fonksiyonlarına işaret ederek esasında izmihlale uğrayanın din değil, sekülerleşme
teorileri olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle dinin ekonomik modeli gibi
alternatif teorilerin yanı sıra, Steve Bruce gibi bazı sosyologlar klasik sekülerleşme
teorisini gözden geçirerek teoriye yöneltilen eleştirilere yeni veriler ışığında cevap
sunmaya çalışmıştır. Varoluşsal güvenlik teorisi (VGT) de, söz konusu eleştirilere
cevap sunma iddiasını taşımaktadır. Zira Norris ve Inglehart tarafından geliştirilen
VGT, klasik teorilerden farklı olarak sekülerleşmeye yol açan faktörün rasyonelleşme
ve farklılaşmadan ziyade, modernleşme neticesinde sağlanan güvenlik olduğunu
ileri sürmektedir. Buna göre VGT küresel anlamda sekülerliği ve radikal dini canlılığı
açıklayabilecektir.Bu bildirinin amacı, VGT’nin, sosyal ve beşerî bilimler alanındaki
güvenilir veri ve yorumlar ışığında eleştirel bir analizini sunmaktır. Böylece çalışma
temelde iki ana argüman üzerinden ilerlemektedir. Birincisi varoluşsal güvenlik
kuramının, klasik sekülerleşme teorisinden temelde bir farklılık arz etmediği; klasik
sekülerleşme teorisinin yeni versiyonu olduğudur. Yani teori, tıpkı modernleşme
oranınca sekülerleşmeyi savunan klasik teoriler gibi, modernleşme sürecinin adeta
zorunlu olarak sekülerleşmeye neden olduğunu ileri sürmektedir. İkincisi ise, küresel
anlamda dini değişimi açıklama iddiasında olan teorilerin geçersizliğidir. Bu sebeple,
bildiride küresel düzeyde dini değişimi açıklama iddiasında olan tek bir perspektifin
zorluğuna işaret edilecek ve böyle bir perspektifin imkânı detaylı bir şekilde
tartışılacaktır.
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ABSTRACT
Secularization theories predicted that religion and belief in supernatural forces
would become extinct by gradually losing its importance. These theories
generally rely on Weber’s rationalization and Durkheim’s differentiation theses. In
other words, the theories based on rationalization thesis argue that the process
of rationalization leads to secularization. The theories based on differentiation
thesis argue that religion will lose its influence and significance in the process
of differentiation of societies. Nevertheless, religion subsisted in (post) modern
societies, which in turn questions the validity of the classical secularization
theory. The critics of the secularization theory point to the functions of religion
in social institutions, especially politics, and argue that it is not religion but the
theory of secularization that collapsed. For this reason, in addition to alternative
theories such as the economic model of religion, certain sociologists, such as
Steve Bruce, have analyzed the classical theory of secularization and tried to
respond to criticisms in light of new data. The theory of existential security
is an attempt to respond to the aforementioned criticisms. The proponents
of existential security, Pippa Norris and Ronald Inglehart, argue that the
main accelerator of secularization is neither the process of rationalizaton nor
differentiation but human security. They further argue that any theory based
on existential security is able to explain secularity and radical religious revival
globally. The main objective of this paper is to present a critical analysis of the
theory of existential security in light of reliable data and interpretations from the
social sciences and humanities. The main argument of this paper is twofold. The
first is that basically the theory of existential security is not different from the
classical secularization theory but a new version of it. The second focuses on the
invalidity of theories claiming to explain global religious change. For this reason,
the paper points to various difficulties inherent in using only one perspective to
explain such a sophisticated phenomenon as global religious change.
Key Words: Existential Security, Secularization, Pippa Norris, Ronald Inglehart
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TÜRK TOPLUMUNDA SEKÜLERLEŞME ÖRNEKLERI
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ertit
Aksaray Üniversitesi
volkanertit@gmail.com

ÖZET
2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin iktidara gelmesi
ile birlikte İslam’ın Türkiye’de daha baskın hale geldiği ve gündelik yaşamı daha
fazla etkilediği hem akademik çalışmalarda hem de geniş kitlelere ulaşan basın
yayın organlarında dile getirildi. 2000’li yılların ilk on senesi içerisinde AK Parti
hükümetine karşı yapılan muhalefetin ana eksenini “İslamlaşma”, “mahalle
baskısı”, “İranlaşmak” veya “Malezyalaşmak” gibi kavramlar oluşturdu. Bununla
beraber AK Parti kurmayları “dindar bir nesil yetiştirme” isteklerini kamuoyu
ile açık bir şekilde paylaştılar. Ancak bu çalışma, İslamlaşma iddialarının aksine,
modernleşme sebebiyle Türkiye’de din başta olmak üzere tüm metafizik
dinamiklerin gün geçtikçe toplumsal arenada güç kaybettiğini, ve özellikle yeni
kuşakların kendi ebeveynlerine kıyasla başta İslam olmak üzere doğaüstü ile
ilgili tüm alanlardan daha uzak bir hayatı deneyimlediklerini iddia etmektedir.
Çalışma, Erdoğan’ın dindar nesil yetiştirme isteğine rağmen; Türkiye’de ibadet
etme oranlarının azaldığını, inançlı birey sayısının düştüğünü, evlilik dışı cinsel
ilişkinin yaygınlaştığını, Alevilik ya da Sünniliğin gündelik yaşamı etkilemekten
uzaklaştığını, bekaretin daha az insan için namus temsili olduğunu, başörtülüler
de dahil olmak üzere kıyafetlerin darlaştığını ve parlak renklerin tercih edildiğini,
halk inançlarının gündelik yaşamı etkileyemeyecek düzeyde silikleştiğini,
gündelik yaşamın sorunları için din görevlilerinden değil seküler uzmanlardan
yardım talep edildiğini, eşcinsellerin daha kabul edilir ve görünür olduklarını,
geleneksel aile tipinin sarsıldığını, boşanmaların tabu olmaktan çıktığını ortaya
koymaktadır. Bu nedenle modernleşmenin sekülerleşmeye sebep olduğunu
iddia eden ‘Klasik Sekülerleşme Teorisi’nin sadece Hıristiyan Batı toplumlarında
yaşanan toplumsal dönüşümü değil, aynı zamanda son on beş yıldır İslami
hassasiyetleri olan bir parti ile yönetilmesine rağmen çoğunluğu Müslüman olan
Türkiye’nin de yaşadığı dönüşümü de açıklayabildiğini iddia etmektedir. Çalışma
ortaya koyduğu bu iddiaları Türkiye ile ilgili yapılmış nitel ve nicel çalışmalar
ışığında temellendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sekülerleşme, Sekülerleşme Teorisi, Türkiye
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EXAMPLES OF SECULARIZATION IN TURKEY
Asst. Prof. Volkan Ertit
Aksaray University
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ABSTRACT
It has been stated both in academic studies and media organs reaching large
masses that Islam has become more dominant and is affecting more and more
the daily life in Turkey with the AKP’s accession to power in 2002 under the
leadership of Recep Tayyip Erdoğan. The main axis of opposition against the
AKP government in the first decade of the 2000s consisted of such concepts
as “Islamization”, “neighbourhood pressure”, “Iranization” or “Malaysiazation”.
In addition, AKP members have publicly shared their demand for “raising a
pious generation”. However, this study contends that, contrary to the claims
of Islamization, all metaphysical dynamics, and particularly religion, have
increasingly lost influence in the Turkish social arena due to modernization, and
especially as new generations (unlike those of their parents) now live a life that is
distanced from all areas related to the supernatural and particularly from Islam.
The paper also suggests that despite Erdoğan’s wish to raise a pious generation,
praying rates have decreased, the number of those who believe in God has
declined, extramarital sexual relationships have become prevalent, Alevism or
Sunnism is yet to pervade the daily life of Turks, virginity is a symbol of honour
for fewer people today compared to the past, clothes have gotten tighter and
much brighter colors are preferred now even for women wearing headscarfs,
folk beliefs have become so indistinct that they can no longer affect people’s
daily lives, secular experts rather than religious officials are being sought out
for help concerning problems in daily life, gays have become more acceptable
and visible, traditional family structure has been shattered, and divorce is no
longer a taboo in Turkey. Therefore, it is argued that the classical secularization
theory, which claims that modernization leads to secularization, explains not
only the social transformation seen in Christian Western societies but also that
in Turkey, a Muslim majority country that has been governed for the past 15
years by a political party with Islamic sensitivities. The study grounds its claims
upon quantitative and qualitative studies on Turkey.
Key Words: Secularization, Secularization Theory, Turkey
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RADIKAL DINI ÖRGÜTLENME VE SÖYLEM İNŞASI:
DAİŞ ÖRNEĞI
Doç. Dr. Bayram Sevinç
Karadeniz Teknik Üniversitesi
bayram.sevinc@yahoo.com

ÖZET
Bu tebliğde, DAİŞ’in iki dergisindeki (Dabiq ve Konstantiniyye) söylemleri,
Teun van Dijk’in uyguladığı biçimiyle Eleştirel Söylem Analizi yöntemi ile
değerlendirilecektir. Söylem analizinin ‘dili’ toplumsal bir eylem olarak gören
yaklaşımı, iktidar, dil ve bağlam merkezli olarak operasyonel kılınacaktır;
böylece radikalleşme ve dini söylem, söz konusu örneklem üzerinden nitel
araştırma deseni ile (eleştirel söylem analizi yöntemi ve içerik analizi tekniği ile)
irdelenecektir. İngilizce Dabiq ve ondan belirli pasajların Türkçe’ye çevrilmesiyle
oluşturulan Konstantiniyye dergilerinde ortaya konan dünya görüşü
(weltanschaung), iyi-kötü diyalektiğini tabloid gazetelerin anlayışını taşıyan
bir söylem ve sunum formunu sergilemekte ve benimsediği dikotomide üye ve
sempatizanlarından mutlak sadakat talebinde bulunmaktadır. Örgüt, bu katı ve
sığ dikotomisini “Tağut” ve “İslam Devleti” karşıtlığı üzerinden ortaya koymakta
ve buna bağlı olarak küresel demografiyi Müslümanlar ve diğerleri (bidat ve
küfür ehli) şeklinde ikili bir kategoriye ayırmaktadır; Müslümanlar kategorisi ise
kendi anlayışını benimseyenler anlamındadır. Mutlak hakikat ve koşulsuz itaat
taleplerini selefi öncüllere dayanan bir söylemle ortaya koyan örgüt, temelde
şu kavramları kullanmaktadır: Tağut, belam, şirk, mürted, kâfir, ateist, zındık,
deccal, kabirperestler, put, “hilafet” ordusu, şeriat, müşrik, şirk dini, muvahhid,
feth, Haçlılar, Rafıziler, Safeviler, “Hilafet Devleti”, hicret, cihad, vela ve bera,
istişhat, mücahitler, riddet, nübüvvet menheci. Bu tür bir dikotomi, dünyanın
inanç üzerinden okunmasıyla birleştirilerek ideoloji ve din eşitliği kurulmaktadır;
bu bağlamda karşıt bütün ideolojiler (örneğin liberalizm, demokrasi) din olarak
tanımlanarak hakikat tekelliği bu tür bir dışlama üzerinden ortaya konmaktadır.
Nitekim “Demokrasi de bir dindir ve bir Müslüman başka bir dine, ancak kendi
dinini terk ederek girebilir” sözleri bu anlayışın tecessümüdür. Kurulan karşıtlık
nihayetinde bir çatışma söylemine varır ki, dünya böylece bir savaş alanı ve iyi ile
kötünün mücadelesi üzerinden katı ve sığ bir anlayışla yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: DAİŞ, Radikal Dini Örgütlenme, Eleştirel Söylem Analizi, Din Referanslı
Şiddet.
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RADICAL RELIGIOUS ORGANIZATION AND DISCOURSE CONSTRUCTION:
THE CASE OF DAESH
Assoc. Prof. Bayram Sevinç
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ABSTRACT
In this paper, the discourses of the two magazines (Dabiq and Konstantiniyye)
of Daesh will be analyzed by means of the Critical Discourse Analysis method as
applied by Teun van Dijk. The approach of the discourse analysis to language as
a social act will be operationalized as power-, language- and context-centered.
The approach of analyzing discourse as a language of social action will be
operationalized by taking power, language and context as central, such that
radicalization and religious discourse will be examined through a qualitative
research design (with critical discourse analysis method and content analysis
technique) by means of the sample. The worldview (weltanschaung) established
in the magazines Dabiq and Konstantiniyye, which is produced by translating
certain passages from Dabiq into Turkish, displays a discourse and presentation
form bearing the good-bad dialectic of the tabloid newspapers and requests
absolute loyalty from its members and sympathizers. The organization reveals
this rigid and shallow dichotomy through the opposition of “Tağut” and “Islamic
State”, and accordingly the global demography reveals a dual category of Muslims
and Others. The category of Muslims comprises those who have adopted their
own mentality. The organization, which sets forth its absolute truth and requires
unconditional obedience with a discourse based on its predecessors named
Salaphis, basically uses the following concepts: blasphemy, profanity, apostates,
infidel, Crusaders, Heretics, etc. This kind of dichotomy is combined with the
reading of the world through faith, and reveals the equality of ideology and
religion. In this context, all opposing ideologies (e.g. liberalism, democracy) are
defined as religion, while the monopoly of truth is revealed through such an
exclusion. Indeed, a statement like “democracy is a religion and a Muslim as a
believer of an another religion could only be a participant of a religion by leaving
his religion” is the embodiment of this understanding. The opposition finally
comes to a discourse of conflict; the world is thus interpreted with a strict and
shallow understanding over a battlefield and struggle between good and evil.
Key Words: Daesh, Radical Religious Organization, Critical Discourse Analysis, Religionreferenced Violence
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FRANSA’DA AŞIRI SAĞ VE İSLAM
Arş. Gör. Dr. Fatih Varol
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fhvarol@gmail.com

ÖZET
Avrupa’da aşırı sağ partiler siyasi spektrumun en ucunda yer alan oldukça küçük
ve etkisiz partiler iken son yıllarda artan oy oranları ve ulusal gündemi belirleyen
söylemleri ile çoğulcu demokrasiler için ciddi bir tehdit oluşturan belli başlı siyasi
aktörlerden biri haline gelmişlerdir. Günümüz Avrupa’sındaki aşırı sağ partiler
için en önemli gündem maddelerinden birisi hiç şüphesiz İslam karşıtlığıdır. Bu
çalışmadaki amacımız, Avrupa’da etkisi artmakta olan İslam’ın ve Müslüman
göçmenlerin aşırı sağ partiler üzerindeki dönüştürücü ve yeniden şekillendirici
etkisini ortaya koymaktır. Her ne kadar Avrupa’daki aşırı sağ partiler üzerine bazı
genel değerlendirmeler yapılacak olsa da, biz bu çalışmada Avrupa’da aşırı sağ
denilince ilk akla gelen partilerden biri olan Fransa’daki Ulusal Cephe üzerine
yoğunlaşacağız. İslam’ın Ulusal Cephe üzerindeki dönüştürücü etkisi, Ulusal
Cephe’nin kökenleri ve temel yaklaşımları incelenmeden anlaşılamaz. Bu nedenle
öncelikle Ulusal Cephe’nin tarihsel kökenleri ve temel yaklaşımları incelenecek,
sonrasında ise İslam’ın etkisi altında gerçekleşen ideolojik ve söylemsel değişim
Ulusal Cephe’nin önde gelen lider ve ideologlarının söylemleri üzerinden
gösterilmeye çalışılacaktır. Ulusal Cephe esasında milliyetçi bir hareket iken
İslam’ın Fransa’daki artan etkisi neticesinde parti içinde medeniyetçi söylemler
de en az milliyetçi söylemler kadar ön plana çıkmaya başlamış ve İslam’a karşı
Avrupa medeniyetini ve onun temel değişmezleri olarak kabul ettikleri değerleri
savunmak ön plana çıkan bir yaklaşım olmuştur. Bunun neticesi olarak da, Ulusal
Cephe’nin dine bigâne seküler bir tabanı olmasına rağmen, genel olarak Avrupa
kimliğinin özel olarak da ulusal kimliğin bir parçası olarak gördükleri Hıristiyanlığı
savunan bir tavır ön plana çıkmaya başlamıştır. Diğer tarafta, aslında uzun
ve köklü bir antisemitist geçmişi olan Ulusal Cephe’nin, İslam’ı hem Avrupa
medeniyetine hem de ulusal kimliğe bir tehdit olarak görmesi neticesinde
antisemitizm yaklaşımı yerini İslam düşmanlığına bırakmıştır. Kısaca, İslam’ın bir
tehdit olarak ön plana çıkması, milliyetçi, seküler ve antisemitist bir hareket olan
Ulusal Cephe’yi, medeniyetçi ve pro-Hıristiyan ve pro-Yahudi bir harekete doğru
dönüştürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fransa, Aşırı Sağ, Ulusal Cephe, İslam, Hıristiyanlık.
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ABSTRACT
The anti-Muslim stance or Islamophobic discourse has become the defining
characteristic of extreme right parties in Europe. Particularly, after 9/11, they
have placed a great emphasis on hatred of Muslims and propagated the notion
that there is no place for Islam in Europe and that Islam is not compatible
with the European way of life. The anti-Muslim discourse of extreme right
parties is one of the most important factors in their success in elections in
recent years; they have thus increasingly disseminated hatred and intolerance
toward Muslims, who are perceived as a major threat not only to their national
identity but also European civilization. The extreme right parties in Europe have
experienced major changes in their discourse and ideology in recent years ever
since they began to concentrate on hatred of Islam and Muslims. In this study,
I aim to examine the reconstruction of ideology and discourse of extreme right
parties. Particularly, I focus on the National Front of France, which is considered
the prototype of contemporary extreme right parties. Although the National
Front is a secular party, the defense of Christianity has become visible in the
discourse of the party in recent years. The National Front has developed a proChristian discourse because Christianity is constructed as one of the essential
elements of European civilization and national identity in the narratives extreme
right politicians and thinkers use. Thus, there is also a shift from a nationalist
ideology to a civilizationist discourse dedicated to defending the core values
(i.e. Christianity) of European civilization as a reaction to Islam even if they are
strongly critical of the European Union. Antisemitism is the longstanding and
pre-eminent characteristics of these extreme right parties. However, the National
Front has tried to abandon its antisemitist stance in recent years because of its
focus on Islam as a new stigmatized other. I aim to show how these changes
took place by analyzing the discourse of extreme right politicians and thinkers.
Key Words: France, Extreme Right, National Front, Islam, Christianity.
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TÜRKIYE HIZBULLAH’I BAĞLAMINDA İSLAMCI MUHALEFETIN
DEMOKRATIK DÜZENLE BÜTÜNLEŞMESI
Arş. Gör. Ahmet Aktaş
Siirt Üniversitesi
aktasahmet21@gmail.com

ÖZET
Türkiye Hizbullah’ı, 1979’daki İran İslam Devrimi’nin İslam ülkelerindeki İslamcı
muhalefet hareketleri için motivasyon sağladığı bir dönemde kurulan radikal bir
harekettir. Hizbullah, Türkiye’deki laik ve kendi deyimleri ile gayr-i İslami olan
sistemin değiştirilip yerine şeriata dayalı bir yönetim kurma hedefi ile organize
olmuş bir oluşumdur. Bu kapsamda mevcut sistemin “tağuti” bir sistem olduğu
ve oy kullanma vasıtasıyla bu sisteme dahil olunmaması gerektiği belirtilmiştir.
1990’lı yıllarda ismi şiddet ile anılmaya başlanan grup gittikçe radikalleşmiş,
2000’li yılların başında Beykoz Operasyonu ve Gaffar Okkan suikastı ile tamamen
şiddet ile anılan bir gruba dönüşmüştür. Türkiye Hizbullah’ı, 2002 yılında
silahlı eylemleri bıraktığını duyurduktan sonra, sivilleşme çabaları kapsamında
sonradan Mustazaflar Hareketi olarak isim değiştiren bir dernek kurdu. 2010
yılında bu dernek Hizbullah ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. 2012
yılına gelindiğinde, söz konusu hareket partileşme süreci kapsamında “Hür
Dava Partisi” adında bir parti kurarak siyaset arenasına dahil oldu. Kurulduğu
ilk zamanlarda İran’daki devrim benzeri bir devrimi gerçekleştirip mevcut laik
düzeni değiştirerek şeriata dayalı bir sistem kurma düşüncesi taşıyan hareket,
tarihsel süreç içerisinde sistemin karşısında durmak yerine ona dahil olup
sistemi içeriden değiştirmeye çalıştı. Bu çalışmada, Türkiye Hizbullahı’nın süreç
içerisindeki değişimi, buna bağlı olarak ilk zamanlarda “tağut” olarak gördüğü
düzen ile nasıl yakınlaştığı ele alınacaktır. Bu kapsamda genel hatları ile İslamcı
muhalafet ile ilgili bilgi verildikten sonra, Hizbullah hareketinin tarihçesine çok
kısa bir şekilde değinilip sivilleşme ve partileşme süreçleri ele alınacaktır. Nitel
bir çalışma olan araştırmada, betimsel analiz yaklaşımı benimsenmiş; bulgular
derinlemesine mülakat tekniği ile toplanmıştır. İlk zamanlarında bırakın siyasi parti
kurmayı oy kullanmaya bile mesafeli olan Hizbullah, değişen şartlar çerçevesinde
muhalefet tarzında bir değişmeye giderek varlığını korumaya çalışmıştır. Bu
eksen değişiminin hareket içerisinde muhalefete ve kopmaya neden olabileceği
de öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hizbullah, İslamcı muhalefet, Demokratik Düzen, Entegrasyon.
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INTEGRATION OF ISLAMIST OPPOSITION WITH DEMOCRATIC ORDER
IN THE CONTEXT OF TURKISH HEZBOLLAH
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ABSTRACT
Turkey’s Hezbollah, founded in 1979 at a time when the Iranian Islamic Revolution
provided the motivation for the Islamist opposition movements in Islamic
countries, is a radical movement. Unlike the secular system in Turkey, Hezbollah
is an organized group with the aim of establishing a government based on
Sharia. In this context, it states that the existing system is a “tağuti” (demonic)
system in which it should not be involved through voting. Called by name
through violence in the 1990s, the group became increasingly radicalized. At
the beginning of the 2000s, with the Beykoz Operation and assassination of
Gaffar Okkan, it became a group that was totally dedicated to violence. In
2002, Turkey’s Hezbollah announced an end to armed actions, and later within
the scope of its efforts towards demilitarisation, formed an association called
“Mustazaflar”. In 2010, this association was closed on the grounds that it was
linked to Hezbollah. When it came to 2012, the movement became involved in
politics when it formed a party called “Hür Dava Partisi”(Free Trial Party) within
the political process. Instead of being part of the historical process, it tried
to change the system. In this paper, Hezbollah’s involvement in the historical
process and how it integrates itself within the democratic system will be
addressed. In this context, the process of demilitarization and partition will be
dealt with after the history of the movement is briefly outlined. In this research,
which is a qualitative study, a descriptive analysis approach was adopted;
findings were collected by means of in-depth interview techniques. At first,
Hezbollah, which is far-removed from establishing a political party and even
voting, tried to preserve its existence by changing its manner of opposition
within the changing circumstances. It is also foreseen that this axis-change has
also caused internal opposition and breakdown within the movement itself.
Key Words: Hezbollah, Islamist Oposition, Democratic Order, Integration
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(GELENEKSEL-MODERN-POSTMODERN)
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ÖZET
Popüler din çalışmaları son zamanlarda farklı ve yeni şekiller altında varlığını
devam ettiriyor. Sosyolojide gündelik hayat üzerine çalışmalara ilginin artması
ve küreselleşme ve postmodern akımların içinde yerel ve geleneksele alaka
gösterilmesi popüler din incelemelerinin gelişmesini sağlamıştır. Buna kültürel
çalışmalara ve medya incelemelerine ilginin artmasını da eklemek gerekir.
Bununla birlikte ülkemizde popüler dini incelemelere ilginin istenildiği düzeyde
olduğu söylenemez. Bu nedenle sunumun konusunu, dağınık bir nitelik arzeden
popüler din incelemelerinde ülkemizde dikkat edilmesi gereken iki temel konuya
dikkat çekmek ve ileriki araştırmalara yol göstermek oluşturmaktadır. Bunlardan
ilki, popüler din çalışmalarında kavramsal ve kuramsal çatının dikkate alınması
gerekliliğidir. Popüler din çalışmalarında en büyük risk, popüler dini pratiklerin
çeşitliliğinde kaybolup çalışmayı kavramsal ve kuramsal perspektiften uzak bir
şekilde yapmaya çalışmaktır. Ayrıca popüler dinin resmi-kitabi dinle ilişkilerinin
arkaplanını bilmek ve özellikle “yerel-evrensel; geleneksel-modern, popülerkitabi” şeklindeki kategorik “gerginliklerin” farkında olmak önemlidir. İkincisi,
popüler din incelemelindeki çeşitliliği düzenlemek ve dönemselleştirmek
gerekmektedir. Buradaki dönemden kasıt aslında tarzları ayırmak anlamındadır.
Popüler din çalışmalarını temelde üç tarza, eğilime ayırmak faydalı olacaktır.
İlki “geleneksel popüler dini incelemeler”dir ve geleneksel düzeyde folk inanış
ve uygulamaları içermektedir. Bu tarz çalışmaların tarihsel boyutuna da dikkat
edilmelidir. İkincisi “modern dönem popüler din çalışmaları”dır. Özellikle
sanayileşme ve modernleşmeyle popüler kültürde meydana gelen inanış ve
uygulamalarla bunların değişimlerinin incelenmesidir. Kapitalist süreçte kültürün
bir endüstri halini almasıyla popüler dinin aldığı biçimler vurgulanmalıdır.
Üçüncüsü “postmodern popüler din çalışmaları”dır. “Endüstri sonrası toplum”,
“enformasyon toplumu” kavramlarıyla ifade edilen yeni kültürel durumun popüler
dine karşılık gelen yönleri üzerinde durulmalıdır. Özellikle kitle iletişim araçlarının
etkisi, yerel ve geleneksel olanın medyadaki temsilleri, kültürel tabakalar arası
geçişkenlik ve melezleşme kavramları çerçevesinde popüler dini inanç ve
uygulamalara odaklanmak gerekmektedir. Sonuç olarak bu konularda derli toplu
bir değerlendirme ve kavramlaştırma, popüler dini incelemelerin sistemli, düzenli
biçimde çalışılmasına imkan verecek, alandaki dağınıklığın ve yanlışların önüne
geçecektir.
Anahtar Kelimeler:
Postmodern.
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ON THE STAGES AND DIVERSITY OF POPULAR RELIGIOUS STUDIES
(TRADITIONAL-MODERN-POSTMODERN)
Prof. Dr. Mustafa Arslan
İnönü University
mustafa.arslan@inonu.edu.tr

ABSTRACT
Popular religion studies have recently survived under different and new forms.
Particularly in sociology, the increasing interest in working on everyday life,
cultural studies, media studies and showing local and traditional affinity within
the global and postmodern trends leads to the development and different forms
of popular religious studies. However, it is difficult to say that our country is
more interested in popular religious studies. For this reason, we want to draw
attention of the researchers of popular religion to two main issues in the popular
religious studies which have disorganized character. Firstly, the conceptual
and theoretical framework of popular religious studies must be taken into
consideration. The greatest risk in popular religious studies is to try to work
away from the conceptual and theoretical perspectives in the diversity of
popular religious practices. It is also important to know the background of the
relations between the official and popular religion; and it is important to be
aware of the “tensions” between categorical distinctions like “local-universal,
traditional-modern, official-popular” too. Secondly, it is necessary to arrange
and systematize the diversity in the study of popular religion. According to our
view, popular religion studies should be divided into three trends. The first is the
“traditional popular religious studies”. Here we examine the beliefs and practices
of the more traditional folk style. The second is the “modern popular religious
studies”. Especially with industrialization and modernization, it is necessary to
examine the beliefs and practices that have taken place in popular culture. The
third is the “postmodern popular religious studies”. The different aspects of the
new cultural situation, which is expressed by the concepts of “post-industrial
society”, “information society”, should be studied. It is necessary to focus on
popular religious beliefs and practices, especially in the context of the effects
of mass media, the appearance of local and traditional cultural elements in the
media, the passivity between cultural layers and the concepts of hybridization.
As a result, a conceptualization of all these issues will enable the study of popular
religious studies systematically and regularly, and will prevent the scattering and
errors in this area.
Key Words: Popular Religious Studies, The Periodization, Traditional, Modern, Postmodern.
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HURAFELERIN İSLÂM İNANÇ ESASLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDIRILMESI VE TOPLUMSAL YANSIMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Okşar
Mustafa Kemal Üniversitesi
yusufoksar@mku.edu.tr

ÖZET
Hurafe, akla ve gerçeğe aykırı düşen aldatıcı söz ve inançlardır. Ayrıca masal,
efsane ve genel olarak gerçek dışı kabul edildiği halde hoşa giden nakil ve
rivayetlerde hurafe olarak değerlendirilebilir. Batıl inanışlar, tahrif olan dinlerden
intikal eden yanlış uygulamalar ve İslâm dininin temel ilkelerinin bilinmemesi gibi
birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Temel olarak gerçekle bir ilişkisi olmasa da
insanlar bu tarz inançların iyi ve kötü ile bir bağı olduğunu düşünmüşlerdir. Bu
nedenle her dini ve ahlakî oluşumun içerisinde kendilerine yer bulabilmişlerdir.
İnsanların batıl inanış üretmeye yatkın bir hayat tarzına sahip olmaları şüphesiz
akli melekelerin yeterince değerlendirilmemesinin bir sonucudur. Bu itibarla
Kur’an’ın ısrarla aklın kullanılmasını emretmedeki titizliğine de bir kez daha
eğilmek gerekmektedir. Zira hurafeler konusundaki esas tehlikelerden biri
bunların dinin asıl unsurları gibi gösterilmesidir. Samimiyet karinesinin arkasına
gizlenen ancak imanî/ahlakî tartışmaları da beraberinde getiren hurafelerin
tespiti zaruridir. Sihir, büyü, falcılık, ruh çağırma, ağaçlara bez bağlama, kara
kedi görmenin uğursuzluğuna inanma veya nazar boncuğu takmanın kötü
ruhları uzaklaştıracağını düşünme şeklinde sıralayabileceğimiz onlarca örnekle
karşılaşmaktayız. Bunların eski halk inanışları olarak varlıklarını sürdürdükleri
ve kurumsallaşmış din içerisine sirayet ettikleri düşünülse de değişen toplum
yapısı ile beraber başka formları da ortaya çıkabilmektedir. Uluhiyyet, nübüvvet,
uhreviyyet ve kader gibi konulardaki cehaletin tevhidi tutarsızlıkları Müslümanca
yaşamanın önündeki en büyük engeller olarak da dikkat çekmektedir. Amacımız ilk
planda iman esasları bağlamında meselenin çıkış noktalarını incelemek olacaktır.
Bunu ortaya koymak için İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an’ın öğretilerini ve
Peygamberimizin konu ile ilgili tasarruflarını merkeze koyacağız. Bunun yanında
bilimsel ve tarihi gerçeklikleri de göz önünde bulunduracağız. Diğer yönden
ise inancın davranışlara ve dolayısıyla topluma yansımalarında ortaya çıkan
problemlerin nedenlerini sosyo-kültürel açıdan da ifade etmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: İnanç, Batıl İnanış, Tevhid, İnsan, Toplum.
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EVALUATION OF SUPERSTITIONS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF
THE ISLAMIC FAITH AND ITS SOCIAL IMPLICATIONS
Asst. Prof. Yusuf Okşar
Mustafa Kemal University
yusufoksar@mku.edu.tr

ABSTRACT
Superstition (hurafa) refers to deceptive words and beliefs that are contrary to
reason and truth. Superstition can also be found in fairytales, myths, legends
and traditions, which are generally regarded as unreasonable. Superstitions are
due to many reasons, such as misunderstandings from distorted religions and
the fact that the basic principles of Islam are unknown. Although basically there
is no relation to reality, people have thought that such beliefs are linked to good
and evil. For this reason, superstition has been able to find a place in every
religious and moral formation. It is undoubtedly a result of the inability to judge
prudently so as to have a lifestyle that is prone to superstitious beliefs. In this
respect, it is necessary to reiterate once again the diligence of the Qur’an in
order to insist on the use of reason. One of the main threats from superstition is
when they are shown as part of the main elements of religion. It is imperative to
identify superstitions that hide behind the caricature of sincerity, but bring along
with them religious/moral controversies. We encounter dozens of examples of
magic, fortune-telling, spirits, connecting cloth to trees, believing in the illusion
of seeing a black cat, or thinking about casting out evil spirits. Even though they
are thought to have spread into institutionalized religion where their existence
as beliefs among people persists, other forms of society can emerge with
changing society structure. The inconsistencies in the unfolding of ignorance,
such as Uluhiyyat, prophecy, worship, and destiny, are also the biggest obstacles
facing Muslims. Our goal is to examine the points of origin in the context of
the principles of faith in the first place. To put this into perspective, we will
focus on the teachings of the Qur’an, the fundamental source of Islam, and
the dispositions of our Prophet concerning the matter. We will also consider
scientific and historical realities. On the other hand, we will try to express the
causes of such beliefs in behaviors and consequently the problems that arise in
collective reflections from a socio-cultural standpoint.
Key Words: Faith, Superstition, Monotheism/Tavhid, Human, Society.

177

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs, 2018 AKSARAY

MODERN DÖNEMDE HALK İNANÇLARI VE UYGULAMALARININ
ÇÖZÜLMESI ÜZERINE SOSYOLOJIK BIR ARAŞTIRMA:
ERZIN İLÇESI ÖRNEĞI
İclal Algül
Uludağ Üniversitesi (Yüksak Lisans Öğrencisi)
iclal.algul1993@gmail.com

ÖZET
Geleneksel toplumları meydana getiren kurucu öge dindir. Modern dönemde din,
çeşitli etkenlere bağlı olarak toplum içerisindeki etkisini kaybetmeye başlamıştır.
Dinin toplumdan geri plana çekilme süreci farklı sosyal dinamiklerin sonucu olan
sekülerleşmeyle ifade edilmektedir. Laiklik ve sekülerleşme aynı kavramlar olmasa
da Cumhuriyet sonrası Türk toplumunda aynı anlamda kullanılmış, dine bakıştaki
değişimin temel sebebi olarak görülmüştür. Özellikle son on beş yılda dinin
toplumsal alandaki gerilemesi sekülerleşmeyle açıklanmıştır. Kapitalizm, liberalizm,
postmodernizm, refah seviyesindeki artış gibi nedenler sonucunda sekülerleşen
toplumlarda dinin gerilediğini ve insanların din algılarında değişim olduğunu
kabul etmek mümkündür. Ancak bununla beraber kitabi dinin -özellikle kitabi
dini sahiplenen Diyanet’in- halkı yanlış inançlardan arındırarak dinin aslını ortaya
çıkarmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları sonrasında dine sonradan eklenen
bid’at ve hurafelere yönelik bir farkındalık oluşturması, eskiye göre dini bilgiye
daha çabuk ulaşan yeni nesilde bilinçlenmeye yol açmaktadır. Dini kulaktan dolma
bilgilerle bilinçsiz şekilde öğrendiği için çok çabuk manipüle edilen bir toplumda;
örneğin, ‘türbe ziyaretlerindeki yanlış uygulamaların, Hıdırellez inancının, ıskat
uygulamasının, sünnette olmayan kabir-nur namazının, sayılarla sınırlı kandillere
hasredilmiş sünnette bulunmayan bir takım inançların, hac ve cenazeyle ilgili
hakkında nass bulunmayan uygulamaların vb.’ ayıklanması dinin aslına dönüş
olarak görülebilir. Ancak bu durum geleneksel dini eylemlerden uzaklaşan bireylerin
seküler bir durumla karşı karşıya gelmesi şeklinde de algılanabilir. Fakat burada
dikkat çekilmeye çalışılan asıl husus, geleneksel dini inançtaki yanlış uygulamaların
yerine kitabi dine dayalı inanç ve uygulamaların konulmasıdır. Yapılan bu çalışmada
halk inançlarındaki çözülmelerin ardındaki sebepler irdelenmiş ve sekülerleşmeyle
birlikte dinde gerileme yaşanmıştır söylemine ilaveten farklı bir bakış açısı
sunulmuştur. Bu bağlamda dinde gerileme gibi gözüken bu sürecin dinin aslına
dönüşü şeklinde algılanıp algılanamayacağı sorusuna Erzin ilçesindeki halk inanç
ve uygulamaları üzerinden cevaplar aranmıştır. Bulguların incelemesinde nitel
yöntem, katılımcı gözlem, mülakat ve grup görüşmeleriyle birlikte, özellikle kitabi
dinin halk inanç ve uygulamalarına etkisiyle ilgili çıkarımlarımızda din görevlileriyle
yapılan görüşmeler oldukça katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Modernizm, Sekülerleşme, Resmi Din, Halk İnanç ve Uygulamaları, Çözülme.
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A SOCIOLOGICAL SURVEY ON FOLK BELIEFS AND PRACTICES AND
THEIR SOLUTIONS IN MODERN PERIOD:
THE CASE OF ERZIN DISTRICT
İclal Algül
Uludağ University (Master Student)
iclal.algul1993@gmail.com

ABSTRACT
The main element that creates the traditional societies is religion. In the modern
period, together with the advent of industrialization, religion started to lose its
influence on the societies. The process which characterized the current societies
that placed religion in the background of the public realm and withdrew it from
the community is expressed with secularization which is caused by various
social dynamics. Although laicism and secularization are not the same concepts,
they referred to the same meaning in the Turkish society after the establishment
of the Republic. Especially in the last fifteen years, the reason why the religion
has experienced a regression in the societal sphere is explained with reference
to secularization. It is possible to accept that religion has regressed in the
secularized societies as a result of capitalism, postmodernism, and people have
changed their perceptions on religion. Besides, thanks to the practices carried
out by the Directorate of Religious Affairs, which adopted the religion based on
the holy Book, and aiming to show what is intrinsic to the religion by purifying it
from misconceptions, the public has infact become able to realize the subsequent
and superstitious elements added to the religion itself. However, what really
draws attention here is the replacement of the malpractices in the traditional
religious belief with the religion of the holy Book. In the study, thereasons for
disorientation in belief sets of public are analyzed and an alternative perspective
is formulated for the discourse that a regression has been experienced in the
religion together with secularization. The answer is searched for the question if
what seems to be a regression can be considered as a return to the principles
of the religion through an awareness raised in conformity with the holy Book by
the Directorate of Religious Affairs. The answer is sought trough the faith and
practices of the public living in Erzin district. In addition to the qualitative method,
participant observation, interview and group discussions, the appointments
held with the religious agents also had an influence on our arguments about the
effects of holy Book on the faith and practices of the public.
Key Words: Modernism, Secularism, Official Religion, Folk Beliefs and Practices, Dissolution
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YOLA ÇIKMAK, YOLDA OLMAK VEYA MENZILE VARMAK:
POST-SEKÜLER TOPLUMDA TASAVVUF VE ANLAM ARAYIŞI
Prof. Dr. M. Ali Kirman
Mustafa Kemal Üniversitesi
Hasan Sarı
Çukurova Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
makirman@mku.edu.tr | hasanalperen0133@gmail.com

ÖZET
Bugün dünyadaki toplumların neredeyse tamamı bir şekilde modernleşme ve
sekülerleşme sürecini tecrübe etmiş görünmektedir. Özellikle ileri düzeyde
sanayileşmiş toplumların ise “post-seküler” veya “de-seküler” olarak adlandırılan
yeni ve farklı bir süreçte bulunduğu ifade edilmektedir. Bu dönemde gerek
dinin toplumsal konumu ve gerekse dini semboller ve kimliklerin kamusal
görünürlüğü ciddi tartışma konusu olmaktadır. Zira insanların dine olan ihtiyacı
modern dönemde azalmadığı anlaşılmış olmakla birlikte, bunun nasıl ve ne
şekilde karşılanacağı hususunda farklı yönelişlerin olduğu göze çarpmaktadır.
Dinden daha ziyade dinimsi yapılara veya mistik ve senkretik unsurlara doğru
olduğu gözlenen bu yönelişler din sosyolojisi literatüründe genel olarak
“anlam arayışı” olarak adlandırılmaktadır. Bu arayış hali “yolda olmak” şeklinde
de ifade edilebilmektedir. Ancak tam da bu noktada modern ve seküler bir
hayat tarzından uzaklaşmayı ifade eden bu arayışın formu veya yönü ile ilgili
bir tartışma yapılabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, bu arayışın, müesses bir dine
veya böyle bir dinin Tanrı anlayışına varmayı mı hedeflediği; yoksa herhangi bir
hedefe, menzile varmaktan ziyade bu uğurda farklı tecrübeleri mi ifade ettiği
yönünde değişik görüşler ileri sürülebilmektedir. Bu tartışmalar bağlamında Türk
toplumunun tecrübelerinin de önemli bir açılım sağlayabileceği düşünülmektedir.
Uzun zamandan beri modernleşme ve sekülerleşme tecrübeleri yaşayan Türk
toplumunda özellikle 1980 sonrası dönemde ekonomik ve politik liberalleşme
yönünde atılmış olan adımlarla dini semboller, konular ve kimlikler kamusal
görünürlük kazanmıştır. Bu bağlamda sekülerden kutsala doğru bir yönelişin
olduğu söylenebilir. Ancak bu dönüşümün sosyolojik zemininin tartışılması önem
arz etmektedir. Bu bildiride, öncelikle modern bir ulus-devlet olan Türkiye’de
modernleşme ve sekülerleşme süreçlerinin tarihi gelişimi kısaca özetlendikten
sonra, Türk toplumunun kamusal alanında ortaya çıkan anlam arayışları ve
yeni dindarlık biçimleri sosyolojik bir perspektiften tartışılacaktır. Son olarak
da modern dönemlerde kutsalın aranışı ve sekülerden kutsala doğru yaşanan
dönüşüm olgusu “yola çıkmak”, “yolda olmak”, “menzile varmak” kavramları
bağlamında analiz edilecektir.
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TO TAKE OUT, TO BE ON THE ROAD OR TO ATTAIN THE GOAL:
MYSTICISM AND THE SEARCH FOR MEANING IN A POST-SECULAR
SOCIETY
Prof. Dr. M. Ali Kirman
Mustafa Kemal University
Hasan Sarı
Çukurova University (Master Student)
makirman@mku.edu.tr | hasanalperen0133@gmail.com

ABSTRACT
Today, just about every society seems to have somehow experienced the
process of modernization and secularization. In particular, the more advanced
industrialized societies seem to have been on a new and different process called
“post-secular” or “de-secular”. In this new process, the social position of religion
and the public appearance of religious symbols and identities are matters of
serious debate. Because people’s need for religion does not diminish in the
modern era, there are different views about how they will be met. These trends,
which are observed to be more religious than not, or towards mystical and
syncretic elements, are generally called “search for meaning” in the literature on
sociology of religion. This search can also be expressed as “being on the road”.
But at this point, a discussion can be made about the form or direction of this
search, which means moving away from a modern and secular lifestyle. In other
words, it can be argued that this quest is aimed at reaching a conception of God
such as a religious one, or that any goal is expressed by different experiences
at this point in time. In this context, the experiences of Turkey, as a modern
and secular state, have significance. Especially in the post-1980 period, with the
steps towards economic and political liberalization, religious symbols, issues and
identities started to gain public visibility, social recognition, legitimacy and even
prestige. At the same time, “new religious forms” called “new public visibilities
of Islam” have appeared in the public sphere. Therefore, the reasons for “new
religious forms” that appear in the public sphere in Turkey will first be discussed
from the sociological perspective. Then, I will examine the search for meaning,
spiritual transformations or journeys from the secular to the sacred, especially
in the case of new forms of religiosity, in the context of “to take out”, “to be on
the road”, and “to attain the goal” from a sociological perspective.
Key Words: Modernization, Secularization, Post-Secular Society, Islamic Mysticism, Search For
Meaning
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SEKÜLERLEŞME PARADIGMASINA METAFORIK YAKLAŞIMLAR
Öğr. Gör. Ömer Faruk Darende
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
dedalus1974@gmail.com

ÖZET
Modernite bağlamında sekülerleşme teorisi din-toplum ilişkileri ve etkileşimlerini
açıklamada başat paradigmalardan biri olarak görülür. Dini oluşumların toplum
ve birey üzerine etkileri ve onlardan etkilenmeleri hakkındaki çalışmalar kuşkusuz
‘sekülerleşme sosyolojisi’ni oluşturmuştur. ‘Sekülerleşme’, ‘De-sekülerleşme’,
‘Sekülerleşme gerçek mi yoksa mitsel bir olgu mu?’ ve bu yöndeki daha birçok
bakış açısı sekülerleşmenin zenginliğini arttırmakla kalmamış, kendi sosyolojisinin
oluşumuna da katkı sağlamıştır. Sekülerleşme kavramı ile dinî düşüncenin,
pratiklerin ve kurumların sosyal önemini kaybetmesi, dolayısıyla toplumu
etkileme güçlerinin zayıflaması süreci kastedilmektedir. Modernleşmeyle birlikte
görülen sekülerleşme farklı oranlarda her toplumda görülebilir. Bu bağlamda
modernleşmenin parametreleri olarak ifade edilen rasyonelliğin artması, bilimsel
bilginin ve teknolojinin derinleşmesi ve küresel anlamda etkinliklerinin hissedilmesi,
kentleşme ve benzeri gelişmeler sekülerleşmeye sebep olan etmenlerdendir.
Sosyoloji biliminin kuruluşundan öncesine dayanan sekülerleşme, geçen sürede
hararetli bir tartışma konusu olma özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş, üstelik
yeni bakış açılarıyla yelpazesini genişletmiştir. Peki, akademik camiada çokça
tartışılan bu kavram herkes tarafından akıllarda şüphe bırakmayacak şekilde
anlaşılmakta mıdır? Bu çalışmada farklı bakış açılarına sahip olan sekülerleşme
tezleri ele alınıp tartışılacaktır. Literatür taramasıyla tespit edilen yaklaşımlar,
ilgili oldukları grupta değerlendirip açıklanacaktır. Bu çalışmayı farklı kılan
nokta, sekülerleşmeye yönelik yaklaşımların metaforlar aracılığı ile sunulmasıdır.
Metafor kullanımıyla anlaşılması zor kuramların daha kolay anlaşılacağı bir
gerçektir. Bu açıdan sekülerleşmenin her kesimden insanlar için daha anlaşılır
hale getirilmesi adına metaforlar önem kazanmaktadır. Öncelikle; ‘klasik’ olarak
da adlandırılan Wilson, Bruce gibi sosyologlarca savunulan ve sekülerleşmenin
varlığı yönünde görüşleri barındıran eski paradigma; daha sonra, Bell, Berger
gibi sosyologlarca destek gören ve sekülerleşmenin olmadığını, dinin her geçen
gün önem kazandığını ileri süren yeni paradigma; son olarak Cox, Ostwald gibi
sosyologlarca desteklenen ve hem eski hem de yeni paradigmanın birleşiminden
oluşan ‘eklektik’ olarak da adlandırılan görüşe yönelik metaforik yaklaşımlar bu
çalışmada değerlendirilecektir. Böylelikle, sekülerleşme paradigması hakkında
görüşlerini farklı şekillerde dile getiren sosyologların tartışmaları doğrultusunda
sekülerleşme sosyolojisinin zenginliği gözler önüne serilerek kavramın farklı
yaklaşımlarla yorumları irdelenecektir.
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METAPHORICAL APPROACHES TO SECULARIZATION PARADIGM
Lecturer Ömer Faruk Darende
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
dedalus1974@gmail.com

ABSTRACT
The theory of secularization is seen as one of the dominant paradigms
in explaining religion-society relations and interactions. The process of
secularization means religious thought, practices and institutions lose social
importance, therefore their powers to influence the society weaken. The
secularization alleged to be realised with modernization in every society at
different rates is rather significant. In this context, it is suggested the increase
of the rationality, deepening of scientific knowledge and its global efficiency,
urbanization, development of technology and its inevitable effects on
society and similar developments and changes expressed as parameters of
modernization, are the immediate causes of secularization. The phenomenon of
secularization has not lost anything from being a feverish debate issue during
this time and has expanded with new perspectives. So, is this concept that has
been so much discussed in the academic field understood by everyone so as to
leave no doubt in mind? In this study, which aims at creating social awareness
on secularization, secularization theories will be examined from three different
perspectives. Results of literature search will be evaluated and explained within
the group they are related to. What makes this study different is to present the
approaches to this paradigm through metaphors. The use of metaphors makes
it easier to understand theories that are difficult to understand. For this reason,
metaphors are of vital importance because it is aimed to make the phenomenon
of secularization more understandable for people from all strata of the society.
First, the old paradigm, which has been defended by sociologists like Bruce,
Marx, Wilson and holds opinions on the existence of secularization; and then
the new paradigm supported by sociologists such as Stark, Bell and Berger, and
suggesting that there is no secularization process, on the contrary, that religion
gains importance every passing day; and finally the metaphorical approaches
to the point of view, also called ‘eclectic’ and supported by sociologists such
as Cox, Ostwald and consisting of both the old and the new paradigm, will be
evaluated in this study.
Key Words: Religion, Modernization, Secularization, Metaphor
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SEKÜLER TOPLUMLARDA SOSYAL PROBLEMLERLE
MÜCADELEDE DININ ROLÜ:
TEDAVI YÖNTEMI MI PALYATIF BIR TEDBIR MI?
Arş. Gör. Muhammet Çevik
Adıyaman Üniversitesi
muhammetcevik@adiyaman.edu.tr

ÖZET
Toplum bir düzen ve istikrar arayışı içerisindedir. Bu düzen ve istikrar arayışını
tehdit eden durumlar ve olaylar vardır. Bunları ‘sosyal problemler’ olarak
tanımlamak mümkündür. Toplumsal yapı ve işleyişte meydana gelen aksaklıklar
ve bunlara bağlı problemleri sağlık/tıp alanından terimlerden hareketle
açıklamaya girişmek bu bildirinin temel amacıdır. Bu bağlamda toplum bir hasta,
sosyal problemler bir hastalık, dinin sosyal problemlerle mücadele unsuru olarak
kullanılması da bir tedavi yöntemi veya ilaç gibi değerlendirilecektir. Asıl tartışma
konusu ise; dine, sosyal problemlerle mücadelede tedavi edici bir yöntem ya
da ilaç gibi mi yaklaşıldığı yoksa tedavisinden ümit kesilmiş hastaların geri
kalan yaşamlarını daha az acı içinde geçirmelerini sağlayan bir palyatif bakım
unsuru gibi mi yaklaşıldığıdır. Sosyal problemler mahiyetleri itibariyle çeşitli
nedenlerden kaynaklanmakta ve genel itibariyle birbiriyle irtibatlı olmaktadır.
Sosyal problemler esas itibariyle toplumsal yapının ve işleyişin patolojik yanıdır.
Ortaya çıkan spesifik problemler ontolojik, hukuki ya da normatif tercihimizle
şekillenen toplumsal düzenin bir neticesidir. Tercihlerimizin sonucu olarak ortaya
çıkan sosyal problemlerle mücadelede de çeşitli yaklaşımlar hakimdir. Seküler
toplum yapısına uygun olarak tıbbi, psikolojik, sosyolojik ya da karma seküler
mücadele yaklaşımlarının yaygın olarak benimsendiği açıktır. Ancak toplum
açısından son derece önemli olan ve sadece sorun yaşayanları değil; sonuçları
itibariyle toplumun genelini tehdit eden sosyal problemler ve problemli kişiler ile
mücadelede inanç temelli yaklaşımlara çoğu zaman alan açıldığı, kimi zaman da
teşvik edildiği görülmektedir. Burada vurgulanması gereken asıl soru, modern
seküler dünyanın inanç temelli yaklaşımların çözüm önerilerine ne ölçüde açık
olduğudur. İddiamız sosyal problemlerin çözümüne ilişkin olarak; insanın dünyaya
bakışı, insan ilişkileri, yaşam biçimleri gibi bir çok konuda radikal öneriler sunan
ve köklü değişiklikler gerektiren dine, bu anlamda yer olmadığı; aksine dinin bir
palyatif bakım unsuru olarak toplumun acı çekmesini önleme, toplumsal sorunların
tarafı olan kişilerin ve tehdit hisseden diğer toplum üyelerinin rehabilitasyonunu
sağlama gibi işlevleri ile seküler toplumlarda kendisine yer bulabildiğidir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Problemler, Sosyal Problemlerle Mücadele, İnanç Temelli Yaklaşım,
Palyatif Bakım.
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THE ROLE OF RELIGION IN THE STRUGGLE AGAINST SOCIAL
PROBLEMS OF SECULAR SOCIETIES:
A TREATMENT METHOD OR A PALIATIVE MEASURE?
Res. Asst. Muhammed Çevik
Adıyaman University
muhammetcevik@adiyaman.edu.tr

ABSTRACT
Society is always in search of order and stability. There are situations and events
that threaten such a search. It is possible to define them as social problems. The
main purpose of this study is an attempt to explain the social problems and
function of religion within this movement in terms of health and medicine. In this
context, society will be treated as a patient, social problems as a disease, religion
as an element to combat social problems as either a method of treatment or
medicine. The main point of discussion is whether religion is approached as
a therapeutic method or medication in the struggle against social problems
or as a palliative care element that allows the rest of the patients who have
been cured of their treatment to spend the rest of their lives in less pain. Social
problems arise for various reasons on account of their nature, and are connected
with each other in general. Social problems mainly comprise the pathological
side of social structure and functioning. The specific problems that arise are a
consequence of the social order which is shaped by our ontological, legal or
normative preference. Various approaches are also dominant in the struggle
with social problems that arise as a result of our preferences. It is evident that
medical, psychological, sociological or mixed secular approaches are widely
adopted in accordance with the structure of secular society. However, beliefbased approaches to fighting social problems and problematic individuals,
which are extremely important to society and even threaten society as a
whole, are sometimes included and even encouraged. How far is the modern
secular world open to proposing solutions to faith-based approaches? We are
concerned with the solution to social problems; this is not a place for religion
that offers radical suggestions and requires fundamental changes. Religion is
considered a palliative care element with functions such as preventing social
suffering in secular societies, rehabilitating those with societal problems, and
rehabilitating other community members without feeling threatened.
Key Words: Social Problems, Struggle with Social Problems, Faith-Based Approach, Palliative
Care
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NUSAYRILER’DE “AMCALIK” KURUMU VE İŞLEVLERI
Doç. Dr. Cahit Aslan
Çukurova Üniversitesi
caslan@cu.edu.tr

ÖZET
Genellikle Müslüman topluluklar içerisinde gösterilen Nusayriler, Arap Alevisi
olarak da bilinirler. Akidelerinin tarifi olarak ifade edilen Nusayrilik ise Batınilik’ten
kaynaklanan bir Şii fırkasıdır. Sıklıkla Türkiye’nin Doğu Akdeniz havzasında yer
alan Mersin, Tarsus, Adana, İskenderun, Antakya ve Samandağ şehirleri ve
kırsal bölgelerinde yaşayan Nusayrilerin ana kolu Suriye’nin Lazkiye bölgesinde
bulunur. Her kültür öğesi gibi dini bilgi ve davranışlar bebeklik dönemlerinden
itibaren sosyalizasyon ajanları tarafından adım adım bireylere aktarılır. İşte bu
çalışmanın amacı, Türkiye’nin spesifik dini gruplarından biri olan Nusayrilerde dini
sosyalizasyon ajanı olarak özgün “amcalık” kurumunu yapısal-işlevsel sosyoloji
açısından ele alıp incelenmektir. Sosyolog Merton’a göre toplumsal yapıların açık
işlevlerinin yanı sıra gizli işlevleri de bulunmaktadır. Ayrıca sosyal yapıların bozuk
işlevleri de söz konusudur. Çalışmanın ihtiyaç duyduğu veriler gözlem ve röportaj
gibi alan araştırmalarından elde edilmiştir. Literatür çalışması araştırmanın temel
kaynağıdır. Çalışma betimsel bir çalışma olup, geleceğe yönelik bir projeksiyonda
bulunmamaktadır. Bu çalışmaya göre; Nusayrilerdeki amcalık kurumu yalnızca
dini akideye ilişkin bilgileri genç Nusayri erkek bireylere aktarmamaktadır, aynı
zamanda toplumun gizli örgütlenmesini de sürdürmektedir. Diğer yandan
Nusayrilerde sosyal sermaye de meydana getirmektedir. Fakat amcalık sürecini
tamamlayan genç erkek Nusayrilerin düşünsel olarak Türkiye toplumu ile
arasında bütünleşmesi gerçekleşmemektedir. Bu durum da amcalık kurumunun
bozuk fonksiyonları konusunda bir algının oluşmasına neden olmaktadır.
Nusayriler Türkiye toplumunun temel bileşenleridir. Fakat işlevsel bütünlükleri,
tekrar üzerinde düşünülmeyi gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nusayriler, Arap Aleviliği, Nusayrilerde Amcalık.
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UNCLEHOOD INSTITUTION AND ITS FUNCTIONS IN NUSAIRIS
Assoc. Prof. Cahit Aslan
Çukurova University
caslan@cu.edu.tr

ABSTRACT
Nusairis, which is usually seen in Muslim communities, is also known as Arab
Alawite. Nusairiness, which is described as the description of the creed, is a Shiite
aristocracy originating from Batinism. Often located in the eastern Mediterranean
basin, Turkey Mersin, Tarsus, Adana, Iskenderun, Antakya and Samandag, living
in cities and rural areas, most of the Nusairis now live in Syria’s Latakia. Religious
knowledge and behaviour, such as cultural items, are transmitted to individuals
step by step from infancy. The aim of this work is to examine and discuss the
“unclehood” institution of agents in Nusairis who are Turkey’s specific religious
groups in terms of structural-functional sociology. According to the sociologist
Merton, social structures have latent functions such as manifest functions. In
addition, the functions of social structures can also be dysfunctional. The need
for this work was derived from field research such as observation and interviews.
Literature review is the main method of research. This study is a descriptive
study and is not available for any future project. According to this study, the
unclehood institution in Nusairis does not transfer only religious information
to young Nusayri male individuals, but also keeps the secret organization of
society at the same time. On the other hand, the unclehood institution leads
to social capital in Nusairis. But the young men Nusairis completed process
of unclehood does not take place the integration between Turkish community
and themselves as the ideological. In this case, This leads to perception about a
dysfunction of the unclehood institution. Nusairis are the basic components of
Turkish society. But their functional integrity necessitates rethinking.
Key Words: Nusairis, Arab Alawi, Unclehood in Nusairis
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TOPLUMSAL DEĞIŞIM, ÖTEKILIK VE DINSEL KIMLIK:
TURGUTLU CAFERILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bulut
Uşak Üniversitesi
r.bulut64@gmail.com

ÖZET
Şii bir mezhep olarak Caferiler, yaygın şekilde Kars, Iğdır ve Ardahan gibi
doğu illerinde bulunmakla birlikte, Türkiye’de 70’li yıllarda görülen yoğun göç
nedeniyle özellikle sanayileşmiş batı bölgelerinde yaşamaya başlamışlardır.
Caferilerin yerleştikleri önemli merkezlerden biri olan Turgutlu ilçesi, yoğun göçle
birlikte ülkenin çeşitli yerlerinden farklı kültür ve inanç yapılarına ev sahipliği
yapmaktadır. Turgutlu Caferilerinin halk arasında Azeri Camii olarak bilinen
kendilerine ait Hüseyniye Camileri bulunmaktadır. Cami, Caferilerin hem ibadet
ettikleri hem de yanında kültürel ve sosyal mekân olarak kullandıkları küçük
bir kompleks yapı olarak işlev görmektedir. Dini gruplar, toplumsal değişmenin
sonucunda farklı reaksiyonlar göstererek yeni toplumsal şartlara uyum sağlama
stratejileri geliştirebilmektedirler. Bu bağlamda araştırmanın merkezinde;
Caferilerin kendilerini nasıl tanımladıkları, diğer inanç grupları ile nasıl ilişkiler
geliştirdikleri ve hangi sorunlarla (dini, kültürel, sosyal ve eğitim yönleriyle ve
ayrımcılık gibi uygulamalar açısından) karşılaştıkları ve bunları nasıl aştıkları
konuları yer almaktadır. Caminin dini ve sosyal mekân işlevi, özellikle kendi içine
kapanık dini gruplarda daha bariz görülebilmektedir. Caferilerin de kendilerine
ait bir cami etrafında kurdukları bu yaşam alanının, hem dışarıya karşı sosyal
bir sığınma merkezi hem de aynı zamanda öteki ile ilişkilere açılan bir kapı
işlevi gördüğü söylenebilir. İnanç gruplarının anlam dünyalarının keşfedilmesi
ve onların gözünden dünyayı ve toplumu anlama girişimi, ancak nitel bir
araştırma ile mümkündür. Bu açıdan çalışmamızda, cami cemaatine mensup
Caferi kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yazılı notlarla
kaydedilip, sonra araştırmanın problem çerçevesine uygun şekilde yazılı metne
dökülmüştür. Daha sonra veriler belirli temalara göre özetlenerek, genel ve
çarpıcı noktalar görüşmecilerin kendi ifadeleri üzerinden araştırmada işlenmiştir.
Sonuç olarak, Caferiler dinsel kimliklerini kendi sosyal kültürel çevre içinde inşa
ve muhafaza etme eğilimi göstermektedirler. Aynı zamanda camilerine çok yakın
bir yerde Şafi mezhebine mensup Sünnilere ait bir cami bulunmasına rağmen,
iç içe girmiş mahallenin bu iki farklı inanç paradigmasının ortak bir yaşam alanı
inşa etme noktasında bir sıkıntı yaşamadıkları da görülmüştür. Ayrıca, Caferilerin
dini, kültürel ve sosyal sorunları ve bunların çözümlenmesine yönelik talepleri de
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Caferi, Dinsel Kimlik, Toplumsal Değişim
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SOCIAL CHANGE, OTHERHOOD AND RELIGIOUS IDENTITY:
A STUDY ON TURGUTLU JAAFARIES
Asst. Prof. Ramazan Bulut
Uşak University
r.bulut64@gmail.com

ABSTRACT
While Jaafaries as a Shiah sect mostly lived in the Eastern provinces such as
Kars, Iğdır and Ardahan, they have started to live especially in the industrialized
Western regions due to the intensive immigration in the 1970’s. Turgutlu, one of
the centres where Jaafaries settled in, has been home to different cultures and
faiths hailing from several regions in the country since the intensive immigration
of the 1970’s. Demographic distribution of Jaafaries in Turkey has changed in
favour of the industrialized western regions of the country due to the immigration
phenomenon. Jaafaries have their own Huseyniye Mosque, known as the Azeri
Mosque in Turgutlu, which is one of their most important centres. The mosque
is a complex building where Jaafaries pray and also use as a cultural and social
centre. Religious groups develop adaptation strategies to new social conditions
through different reactions as a result of social upheaval. In this context, “How
Jaafaries define themselves, what kind of relationships they have with other
religious groups and which problems (educational, cultural, religious, social and
discrimination) they encounter and how they solve them” are at the centre of
this research. The religious and social functions of mosques can be observed
more clearly, especially in introvert religious groups. It can be said that Jaafaries’
own mosque and the living zone around it function both as a social centre and a
meeting point for people as well. Discovering the sense of religious groups and
attempting to understand the world and society in their eyes is only possible
with a qualitative study. Jaafaries from that community were interviewed in
detail. The interview data were recorded as written or vocally, then they were
noted down. Data were arranged according to certain themes, while general
and striking points were handled in the study using the expressions from the
interviews. Jaafaries tend to establish and preserve their religious identities in
their own socio-cultural environment. There is a mosque belonging to Sunni
people of the Shafii sect near their mosque, and we can see that they have
established a common living place despite the two different belief paradigms.
Jaafaries also have to deal with their religious, cultural and social problems, and
the effort to find solutions for them.
Key Words: Jaafaries, Religious Identity, Social Change
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ALEVILERDE İNANÇ VE İBADET YAPISI:
KARAKOÇ KÖYÜ ÖRNEKLEMI
Ali Tanrıverdi
Gazi Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
tanriverdiali457@gmail.com

ÖZET
Kadim inançlar ve kültürler tarih boyunca yaşadıkları coğrafi mekânlarda
birbirlerinden etkilenmiş, iç içe geçmiş veyahut bir ilişkinin sentezi sonucu kimi
zaman yeni bir yapı ve içerik oluşturmuşlardır. Ama hiçbir zaman özgün tarafını
kaybetmeden kendi içinde gelenek ve ritüellerini yaşamış ve korumuşlardır. Bu
muhafaza durumu, içinde bulunduğu coğrafi mekân veya içinde yaşadığı toplum
tarafından gerek kapalı cemaat yaşamı ile icra ettiği ritüeller gerekse kendine
has baskın kodlarıyla varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmışlardır.
Fakat günümüzün küresel çağında hızlı gelişen teknoloji, kentleşme, ulaşım ve
yeni sosyal ilişkiler, bu gelenekler üzerinde sosyolojik olarak büyük bir değişim
ve dönüşüm gerçekleştirmekle birlikte bir tip heterojen ve ikincil ilişkilerin ağır
bastığı bir kent toplum özelliğini, birincil ilişkilerin hâkim olduğu kırsal alana
yansıtmaya başlamıştır. Bu etkilenmenin en bariz örneği olarak Alevi toplumun
kent ayağından ziyade kırsal alanı bu değişimin merkezi olmaya başlamıştır.
Bu sebeple kültürel ve dini özgünlükleri kaybolmaktan kurtarıp bir sonraki
nesillere aktarmak adına Alevi toplumu tarafımızca örneklem olarak seçilmiştir.
Bu bağlamda çalışma, kültür ve inanç süreğinin korunması açısından büyük
bir önemlilik arz etmektedir. Çalışmamız, Adıyaman iline bağlı merkez Karakoç
köyüne ait inanç ve ibadet yapısını, burada bir yıl süresince dini uygulamaların
nasıl gerçekleştiğini, buna bağlı olarak gelenek, görenek, örf-adetler, dini
uygulamalar ve inanç dünyalarının sosyal hayattaki yerini gözlem ve mülakat
yoluyla analiz edip betimlemiştir. Çalışma, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve
katılımcı gözlem tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Sözlü kaynak olarak ise Karakoç
köyünde ikamet etmekte olan Alevî itikadına bağlı köy halkı temel alınmıştır.
Mülakata katılan görüşmecilerin gelenek ve inanca dair aktardıkları bilgiler, Alevi
erkân ve geleneğine göre tasvir edilip yorumlanarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnanç, Değişim, Alevilik, Gelenek, Monografi
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FAITH AND WORSHIP STRUCTURE IN ALEVIS:
KARAKOÇ VILLAGE SAMPLE
Ali Tanrıverdi
Gazi University (Master Student)
tanriverdiali457@gmail.com

ABSTRACT
The beliefs and cultures of the past have been influenced by geography,
sometimes leading to a new structure and content. But they have protected
their traditions and rituals by living in it without losing the original content. This
state of preservation has continued to the present day by continuing to exist
in the geographical space it is in, or in the ritual that it has been performed by
the society in which it lives, or by its own dominant codes. But in today’s global
village, fast-developing technology, urbanization, transportation and new social
relations have begun to reflect on a rural community where primary relationships
dominate, with sociological change and transformation of these traditions
and a heavily repressed urban society characterized by heterogeneous and
secondary relations. As the most obvious example of this influence, the Alevi
community has become the center of this change from the urban to the rural
area. For this reason, the Alevi community has been chosen as a sample for the
purpose of conveying to the next generations the cultural, religious and belief
characteristics. Work in this context is of great importance in terms of continuity
or preservation of culture and belief. Karakoç village, which is the central village
of the Adıyaman province, is the subject of our study. And so, it has been
analyzed and described with respect to the structure of belief and worship, how
it has been performed within a single year and accordingly, traditions, customs
and religious practices have been observed and interviewed in terms of the
social role of such beliefs. The study was conducted using the semi-structured
interview form and participant observation method.
Key Words: Religion, Change, Alevism, Tradition, Monograph
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KADIN DINDARLIĞINA SOSYOLOJIK BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Halide Özüdoğru Erdoğan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı; kadın dindarlığının, Türkiye’de toplumsal ve dinî hayatı
anlamadaki konumunu analiz etmektir. Araştırma cinsiyet merkezli dindarlık
farklılaşmasının temel bir boyutu olarak kadın dindarlığını özelde de kırsal
yaşamdaki kadın dindarlığını sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmamızın amacı da kırsaldaki kadının dini
yaşayış sorununu sosyal sistem içinde, teorik olarak ele almak ve bu süreçte
dini anlayışlar, inançlar ve gruplaşmalardaki değişimleri din sosyolojisi açısından
incelemektir. Biz de bu çalışmamızda Batı dünyasındaki ve ülkemizdeki Din
Sosyolojisi ile ilgili çalışmalar çerçevesinde kadın ile dini yaşam arasında nasıl bir
etkileşim bulunduğunu teorik olarak araştırmayı amaçladık. Dindarlık, bir kişinin
mensubu olduğu dine ait inanç, ibadet ve sembollere ilişkin kabul, yorumlama
ve meşgul olma derecesi olarak tanımlayabiliriz. Toplumsal cinsiyet, kadın ve
erkeklerin beklentilerini, değerlerini, imajlarını, davranışlarını, inanç sistemlerini
ve rollerini tanımlayan fikirlerin sosyal yapılanmasıdır. Dolayısıyla doğuştan gelen
kadın ve erkek cinsiyeti ile ilgili özellikler, zamanla içinde yaşanılan toplumun
kültürü tarafından yorumlanarak yapılandırılır. Toplumsal cinsiyet ve dinin genel
olarak ele alınacağı bu çalışmada toplum içinde “kadınların daha dindar” olduğu
yönünde birtakım kanaatler dilden dile dolaşsa da “Kadınlar mı daha dindardır,
yoksa erkekler mi?” sorusuna verilen akademik cevaplar dindarlığın tanımına,
çeşitlerine, ölçülme şekline ve örneklemin kendine has özelliklerine göre farklılık
arz etmektedir. Ayrıca kadınlarda sağlıklı ve nitelikli dinî bilgi düzeylerinin zayıf
kalması, onların bu tür uygulamalara rağbet etmesini artırabilmektedir. Türkiye’de
kadın dindarlığının söz konusu değişim çerçevesinde ilgili olduğu en önemli
süreçlerden biri kentleşmedir. Kadın, Türkiye’de, bütün bu değişimleri içinde
barındıran kentleşmeyle, şehirde yeni bir anlayış ve biçim içinde dini yaşamaya
başlamıştır. Türkiye’de kentleşme, aynı zamanda kadının yeni-dindarlaşma süreci
demektir. Toplumsal hayatta aktif olarak yer alan kadın, dindarlığını da buna
paralel olarak dönüştürmektedir. Kadın dindarlığı, Türkiye’de yaşanan değişim
sürecinde toplumsal ve dinî hayatın anlaşılması açısından oldukça önemli bir
konudur.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Dindarlık, Kadın Dindarlığı
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SOCIOLOGICAL VIEW OF WOMAN’S RELIGIOSITY
Asst. Prof. Halide Özüdoğru Erdoğan
Abant İzzet Baysal University
nurhalide42@gmail.com

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the position of women’s piety in understanding
the social and religious life in Turkey. The study aims to evaluate women’s piety
as a basic aspect of gender-centered piety differentiation -women’s piety in
rural life in particular- from a sociological point of view. The conceptual and
theoretical foundations of the study are presented with the purpose of making
the issue easier to understand. The documentation method was used to form
the conceptual framework of the study. We can define piety as an individual’s
level of acceptance, interpretation, and engagement regarding the belief, prayers
and symbols of the religion which he/she is a member of. A pious person (Ar.
mutadayyin), is an individual who interiorizes the beliefs, principles, practices
and symbols of the religion he/she is a member of, and adopts these in his/
her attitude and behaviors. Today, pious women in Turkey are active in the
intellectual sphere, and they present their knowledge through words, writing,
attitudes and behaviors. With women’s piety that is nourished and influenced by
knowledge, the popular or ordinary piety of women is replaced by an academic
piety based on knowledge. Within the context of this change, one of the most
important process related to women’s piety in Turkey is urbanization. With the
urbanization that incorporates all these changes, women in Turkey have started
to practice religion with a new understanding, and in a new form within the
city. Urbanization in Turkey is also the new process for women becoming pious.
Urbanization is one of the main factors in the active participation of women in
social life. Women who are actively involved in social life transform their piety in
line with this development. Women’s piety is an important issue in understanding
the social and religious life within the process and context of the change that is
taking place in Turkey.
Keywords: Religiosity, Female Religiosity, Rural Female Religiosity
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KADIN TOPLANTILARINDA MEVLIT OKUMA GELENEĞI VE
BIR KADIN TARAFINDAN YAZILAN İLK MEVLIT
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Öztürk
Batman Üniversitesi
zehra.ozturk@batman.edu.tr

ÖZET
“Bir kişinin yüksek sesle bir kitabı okurken çevresindekilerin onu dinlemesi”
şeklinde tanımlanabilen okuma toplantıları, toplumumuza ait tarihî ve sosyolojik
bir olgu, aynı zamanda kültürel bir değerdir. Bunun en yaygın ve en bilinen
uygulaması “Mevlit (veya halk arasındaki söylenişiyle Mevlût) Toplantıları”dır.
Mevlit, Süleyman Çelebi tarafından yazılmış Hz. Peygamber’in doğumunu ve o
esnada meydana gelen olayları anlatan manzum bir eserdir. Toplum hayatının her
döneminde ve her vesileyle okunmuş ve zevkle dinlenilmiştir. İnananları camilerde
ve evlerde bir araya getiren, az veya çok ikramın da mevcut olduğu bu uygulamaya
‘mevlit merasimi’ veya ‘mevlût okutma’ denmesi âdet olmuştur. Geçmişten
günümüze yüzyıllarca bu gelenek sürmüş, özellikle kadınların kendi aralarında
düzenledikleri meclislerde mevlithân adıyla bilinen okuyucuların okuduğu mevlit
metinleri dinlenilmiştir. Bu tebliğde, mevlit okuma toplantılarının toplumsal
boyutu ele alınacak ve din sosyolojisi açısından önemine değinilecektir. Yüzyıllar
boyu geliştirilen geleneğe göre toplantılarda mevlit metninin okunma tarzı,
okuyucunun edası ve dinleyicilerin uyması gereken görgü kuralları anlatılacak,
özellikle kadınların evlerde kendi aralarında düzenledikleri mevlit merasimlerinin
toplum hayatına kazandırdığı kültürel birikim ve davranış biçimleri ele alınacaktır.
Ayrıca Süleyman Çelebi’nin yazdığı Vesiletü’n-Necat adlı çok bilinen mevlit
(mevlût) yanında kadın toplantılarında rağbet gören diğer mevlit metinlerinden
de bahsedilecektir. Bunların içinde Türk edebiyatında bir kadın tarafından
yazılmış ilk ve tek mevlit olan Fatma Kâmile Hanım’ın yazdığı Hâdiyyü’l-Cinân
isimli eser hakkında bilgi verilecektir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında
yaşamış olan Fatma Kâmile Hanım, yazdığı bu mevliti düzenlediği toplantılarda
bizzat okumuştur. Mevlit toplantıları yüzyılların birikimi olarak dünden bugüne
var olagelen bir toplumsal değer, gelenek ve bir sosyal aktivitedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın Toplantıları, Mevlit Geleneği, Sosyal Aktiviteler, Mevlit Metinleri.
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THE TRADITION OF MEVLID READING IN WOMEN MEETINGS AND
THE FIRST MEVLID WRITTEN BY A WOMAN
Asst. Prof. Zehra Öztürk
Batman University
zehra.ozturk@batman.edu.tr

ABSTRACT
Mevlid Reading Meetings can be defined as “one person reading a book with
a loud voice and others listening to it”. This is a historical and sociological
phenomenon of our society, a cultural value. The most common practice of this
is the “Mevlid (or Mevlût) Meeting”. Mevlid, written by Süleyman Çelebi, is a verse
that tells about the birth of the Hz.Prophet and the events that took place during
that time. It has been read and enjoyed with pleasure at all times and on every
occasion. The practice of bringing the believers together in the mosques and in
the houses, where hospitality is also available, has become common practice in
the practice of Mevlid Ceremony or Mevlid Reading. This tradition has continued
for centuries, especially in the parliaments where women organize themselves,
and where the Mevlid texts are read by the readers known as mevlidhân so as to
be heard. In this paper, the social dimension and significance of the Mevlid reading
meetings will be discussed in terms of the sociology of religion. According to
the tradition developed for centuries, the way of reading the Mevlid text, the
reader’s attitude, and the rules of manners to be obeyed by the listeners will be
explained at the meetings, especially the cultural accumulation and behaviors
surrounding the Mevlid ceremonies organized by the women in their homes.
Furthermore, Süleyman Çelebi’s well-known Vesiletü’n-Necat (Mevlût), as well
as other Mevlid texts that are popular at these women’s meetings will also be
looked at. Among these, information about the work named Hâdiyyü’l-Cinân,
written by Fatma Kamile Hanim, the first and only Mevlid written by a woman
in Turkish literature will be highlighted. Fatma Kâmile Hanım, who lived in the
late 19th century and early 20th century, personally studied herself during the
meetings she attended. Mevlid meetings are a social phenomenon, a tradition
and social activity that still exists today after having been held for centuries.
Key Words: Women’s Meetings, Mevlid Tradition, Social Activities, Mevlid Texts.
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50 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLARDA DIN OLGUSU (BATMAN ÖRNEĞI)
Dr. Öğr. Üyesi Gülreyhan Şutanrıkulu
Batman Üniversitesi
gulreyhan.sutanrikulu@hotmail.com

ÖZET
Din, insan tarihi boyunca var olan, insanı bütün olumsuzluklara rağmen umut
vererek ayakta tutan ve bireysel ve kolektif yaşamın her safhasında en derin
yönleriyle hissedilen bir olgudur. İnsanoğlu her zaman kendince oluşturduğu ve
yaşattığı inançlara sarılmıştır. Ne kadar eskilere inersek inelim, toplumun bütün
tabakalarında din ve kadın olgusu günümüzde de en çok ilgi çeken konulardan
biri olmaya devam etmektedir. Din olgusu ile kadın statüsü arasındaki ilişki
zaman zaman açık ve doğrusal, bazen de çelişki ve gerilimli olagelmiştir. Aynı
zamanda kadın olgusu, dinle bağlantılı olarak modernleşme süreci içinde
birçok değişimin de net bir şekilde izlenebildiği bir alan olarak ortaya çıkmıştır.
Doğal olarak hangi din olursa olsun hiçbir dinsel dogma başlangıçtaki saf halini
koruyamamıştır. Din olgusu, içinde yer aldığı toplumun özelliklerine uyum
sağlayarak bazı yönleriyle o toplumla birleşmiştir. Bununla birlikte din hem
öğretisinde hem de şekillendirdiği toplumlarda kadının konumunu etkilemiş,
değiştirmiş ve aynı zamanda da korumuştur. Din, bireysel ya da kolektif insan
yaşamının en derin yönleriyle ilgili bir olgu olarak kadınlar ve erkekler açısından
farklı anlamlar taşımaktadır. Her ne kadar kadınlar erkek egemen toplumların
sınırlamaları içinde yaşamak zorunda kalmış ise de; bu kültür, içinde kendilerine
özgü bir kadın kültürü de yaratmıştır. Ayrıca vurgulanması gereken en önemli
hususlardan birisi, her toplumda görülebilen katı toplumsal cinsiyet ayrımlarının
din adı altında meşrulaştırılarak dinin buyruğu gibi gösterilmeye çalışılmasıdır.
Din adı altında uygulanan bu pratikler birçok toplumda kadınları ikincil bir
konumda tutmaya devam etmektedir. Güneydoğunun Batman ili sınırları içinde
ele alacağımız bu çalışmamızda kadınlarda din olgusu belli bir yaş sınırlaması
üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın temel sorunları; kadınlarda din
olgusu, kimlik bilinci, özgürlük ve kamusal alan gibi konulardan oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din, Kadın, Özgürlük Kimliği, Kamusal Alan.
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RELIGION AMONG WOMEN AGED 50 OR ABOVE (BATMAN EXAMPLE)
Asst. Prof. Gülreyhan Şutanrikulu
Batman University
gulreyhan.sutanrikulu@hotmail.com

ABSTRACT
Religion is a phenomenon that has always existed throughout human history,
keeps humanity alive with hope despite all the negativity. Human beings have
always embraced beliefs and tried to live by them. As we reach old age, religion
and women’s status in all layers of society continue to be one of the most
interesting topics today. The relationship between the phenomenon of religion
and the status of women has sometimes been open and linear, sometimes
contradictory and tense. At the same time, the female phenomenon emerges
as an area where many changes can be clearly observed in the modernization
process in connection with religion. Naturally, no religious dogma, no matter
what religion, has maintained its pure state at the beginning. Religion has united
society in some ways by adapting to the characteristics of the society in which
it is embedded. Religion influenced, changed and at the same time preserved
the position of women in its teachings and in the societies it formed. As a
phenomenon related to the deepest aspects of religion, individual or collective
human life, men and women denote different meanings. Although women have
had to live within the limits of male-dominated societies, they have created and
lived their own unique culture within the dominant culture. In every society,
strict discriminations of gender are legitimized under the name of religion and
not shown as a dictate of religion. These practices, practiced under the name of
religion, continue to hold women in a secondary position in many societies. In
this study, we will consider these issues within the borders of Batman province in
the southern region; we will try to examine the religious phenomenon in women
through a certain age limit. The main problems of the research consist of issues
such as religion, identity, freedom and the public sphere.
Key Words: Religion, Women, Freedom, Identity, Public Sphere.
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BIR MILLETIN OLMA YA DA YOK OLMA MÜCADELESINDE
ALIYA İZZETBEGOVIÇ’IN ROLÜ
Prof. Dr. Ali Akdoğan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ali.akdogan@erdogan.edu.tr

ÖZET
İnsan, toplum ve milletler için var olmak, hayatta kalmak ve varlığı gelişerek
devam ettirmek son derece önemlidir. Hayatın devamlılığı sürecinde insan,
toplum ve milletler çok farklı olgu ve olaylarla karşı karşıya kalırlar. Aslında bu
süreç bir yaşam mücadelesi olarak hayata yansır. Bu mücadele bireyden topluma
ve millete şeklinde bir anlam dünyasına da sahiptir. Belirtilmeli ki hayat, iyilik
ve kötülük, hayır ve şer, barış ve savaş şeklinde olgu ve olayları beraberinde
getirmektedir. Bu anlamda milletlerin tarihine bakıldığında barışla beraber
savaş da kaçınılmaz bir mücadele olarak hayata yansımıştır. Milletlerin yaşam
sürecinde ideal olan barış halidir. Zira barış halinde var olma, hayatı devam
ettirme ve gelişme daha kolay olurken; savaş halinde hayat, var olma ya da yok
olma mücadelesi şeklinde gerçekleşir. Bilinmektedir ki bir milletin varlık ya da
yokluğu söz konusu olduğunda, o millet topyekûn var olma mücadelesi verir. Bu
süreçte milleti temsil noktasında bazı kahramanlar ön plana çıkarlar ve özgürlük
mücadelesinin başkahramanları/aktörleri olarak toplumlarını birlik ve beraberlik
içerisinde hareket etmeleri için sevk ve idare ederler. İşte Bosna-Hersek’in
özgürlük mücadelesinin baş aktörü olarak Müslüman lider Aliya İzzetbegoviç’i
görüyoruz. Aliya İzzetbegoviç, kişilik ve kimlik olarak her şeyden önce Müslüman
bir kimliğe sahiptir. Onun Müslümanlık değerleriyle beraber, insan olma, insan
haklarına bağlı ve saygılı olma, özgürlüğü savunma, ötekine hem saygı duyma
hem de onunla çoğulcu bir ortamda beraber yaşama ve en önemlisi de farklı bir
ırka ve inanca mensup olarak var olma tutumu içerisinde olduğu görülmektedir.
Ayrıca onun, milletini ödünsüz ve cesurca savunduğunu, bu mücadelede maddi
bir beklentisi olmadan bir çaba içerisinde olduğunu ve sonuçta milletinin hak ve
hukuklarını koruyarak var olma mücadelesinde başarılı olduğunu görmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Mücadele, Bosna-Hersek, Aliya İzzetbegoviç, Millet Olma.
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THE ROLE OF ALİYA İZZETBEGOVİÇ
IN THE STRUGGLE TO BE (OR NOT TO BE) A NATION
Prof. Dr. Ali Akdoğan
Recep Tayyip Erdoğan University
ali.akdogan@erdogan.edu.tr

ABSTRACT
To exist, survive and continue to develop as humans, as society, and a nation is
of the utmost importance. In the continuum of life, humans, society and nations
are faced with many different phenomena. In fact, this process is reflected in life
as a struggle for life. This struggle has a world of meaning from individuals to
society and even nation. Let us immediately state that life brings about events
and cases in the form of good and evil, peace and war. In this sense, when
we look at the history of nations, war and peace have been reflected in life
as an inevitable struggle. The ideal is a state of peace in the life of nations.
For in the case of peace, while existence, survival and development are easier;
in the case of war, life occurs in the form of a struggle for existence or else
extinction. It is known that when it comes to the existence or absence of a
nation, that nation will naturally struggle to exist. In this process, certain heroes
come to the fore in the representation of the nation as the chief heroes/actors
of the struggle for freedom, and they lead their societies to act in unison in the
pursuit of some national goals. We see Aliya Izzetbegovic as chief actor in the
struggle for the freedom of Bosnia and Herzegovina, heroic soulful / courageous
freedom fighter, a man with a cause, Muslim and wise. Aliya Izzetbegovic, as a
personality and identity, is a Muslim before anything else. It seems that, along
with his Muslim values, he represents the best of humanity, respecting human
rights, freedom, respecting and living with others in a pluralistic environment,
and most importantly being able to collaborate with a different race. We also
see that he is an unexpected figure in this struggle, that he defends the nation
with uncompromising and courageous efforts, and that in the end he succeeds
in the struggle for existence by protecting the rights and laws of the nation.
Key Words: Struggle, Bosnia-Herzegovina, Alija Izzetbegovic, to be a Nation.
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BALKANLARDA DIN-DEVLET İLIŞKISI:
MAKEDONYA ÖRNEĞI
Dr. Öğr. Üyesi Muhamed Ali
Uluslararası Sarajevo Üniversitesi
muhamedali@hotmail.co.uk

ÖZET
Tarih boyunca bünyesinde değişik medeniyetleri, kültürleri, milletleri, dinleri
ve dilleri barındırarak uluslararası ilişkilerde özel bir öneme haiz olan Balkan
coğrafyası, aynı şekilde günümüzde de önemini sürdürmektedir. Soğuk Savaş’ın
sona ermesi, iki kutuplu dünyanın tek kutuplu dünyaya dönüşmesi ve komünizmin
yıkılması gibi olaylar Balkanlar’da da halihazırda hassas olan dengelerin
oynamasına vesile olmuştur. Yugoslavya’nın yıkılması ve bunu takip eden savaş
ve krizler, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde rejim değişiklikleri
gibi hadiseler bunun en bariz örneklerini temsil etmektedir. Genellikle 1990’lı
yılların başında yaşanan mezkur gelişmeler ışığında Balkanlar’daki din-devlet
ilişkileri yeniden gözden geçirilmiş ve yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır.
Bunun neticesi olarak, eski Yugoslavya’nın küçüçük ülkesi olan ve değişik
millet ile dinleri barındırdığı için mini Balkanlar olarak nitelendirebileceğimiz
Makedonya’da da din-devlet ilişkileri yeni boyut kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nin
Balkanlar’dan ayrılmasıyla, ilk önce Yugoslavya Krallığı’nın, daha sonraları (İkinci
Dünya Savaşından sonra) Tito yönetimindeki Sosyalist Yugoslavya’nın parçası
olan Makedonya’daki din-devletilişkileri, genellikle bağlı olduğu siyasal sistemin
(Krallık veya Federasyon) bir parçası veya devamını teşkil etmekteydi. Ancak,
1990’lı yılların başında Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle bu ülkede
din-devlet ilişkilerinde yeni politikalar ve stratejiler uygulanmaya başladı. Yeni
dönemde, din-devlet ilişkilerini belirleyen hukuki düzenlemelerin büyük bir
bölümü 1997 ve 2007 yıllarında yapılmıştır. Doğal olarak bu yeni düzenlemeler
farklı tartışmalara da kapı aralamıştır. Tebliğimizde Makedonya’daki din-devlet
ilişkisininin hukuki zeminini, bunun uygulamadaki yansımalarını ve Müslümanları
temsil eden yegane anayasal kurum olan ‘İslam Dini Birliği’ kurumu ve rolünü
irdelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Din-Devlet İlişkisi, Balkanlar, Makedonya, İslam Dini Birliği.
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RELIGION-STATE RELATIONSHIP IN THE BALKANS:
THE CASE OF MACEDONIA
Asst. Prof. Muhamed Ali
International University of Sarajevo
muhamedali@hotmail.co.uk

ABSTRACT
Throughout history, the Balkans has had a special importance in international
relations, with its various civilizations, cultures, nations, religions, and languages.
The end of the Cold War, the transformation of a bipolar world into a unipolar
world, and the collapse of communism, have all contributed to the destabilization
of the region’s already sensitive balances. The breakup of Yugoslavia and
subsequent wars and crises, as well as regime changes in countries like Albania,
Bulgaria, and Romania, represent the most significant examples of the above
mentioned developments. In the early 1990s, religion-state relations in the
Balkans have been reassessed and restructured, and as a result, state-religion
relations have gained a new dimension in Macedonia, which can be described as
the mini Balkans due to its various religions and nationalities. After the withdrawal
of the Ottoman State from the Balkans, the state-religion relations in Macedonia
were closely related to the ruling political systems (either to the political system
of the Kingdom of Yugoslavia or later to the political system of the Socialist
Yugoslavia under Tito’s administration). However, at the beginning of the 1990s,
after the declaration of Macedonia’s independence, authorities have started to
implement new policies and strategies related to religion-state relations. A large
part of the legal regulations that determine religion-state relations were set up
in 1997 and 2007, and these new regulations have led to different debates. In this
study, we will try to examine the legal grounds of the religion-state relationship,
reflect on its implementation, as well as the role of the Islamic Religious Union,
which is the sole constitutional institution that represents Muslims in Macedonia.
Key Words: Religion-State Relationship, Balkans, Macedonia, Islamic Religious Union.
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TÜRKIYE’DE DIN EĞITIMI ALMIŞ MEZUNLARIN DEVLETLER ARASI DIN
POLITIKALARINDAKI ROLÜ ÜZERINE BIR DENEME:
MAKEDONYA ÖRNEĞI
Enes İdriz
Uludağ Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)
enesidriz@hotmail.com

ÖZET
Düşünce tarihi boyunca din-devlet ilişkisi konusu düşünürlerin, bilim adamlarının
ve bu konu üzerinde kafa yoranların ilgisini çekmiş ve zihinlerini meşgul
etmiştir. Gerek kendini seküler olarak tanımlayan toplumlarda gerekse teokratik
toplumlarda bu iki unsur kaçınılmaz olarak birlikte yer almış ve bunlar diğer
kurumlarla olduğu gibi birbirleri ile de etkileşim içinde olmuştur. Din ve devlet
kurumları arasında çok güçlü ve köklü bir ilişkinin olduğu yadsınamaz bir
gerçekliktir. Din ve devletin uygun bir şekilde birbiriyle nasıl ilişkilendirileceği
sorusu tarih içerisinde hep sorulagelmiş ve bunun üzerine devlet politikaları
üretilmiştir. Biz bu çalışmamızda etnik, kültürel ve dinsel yapısı itibarı ile adeta
Balkanların küçük bir minyatürünü yansıtan Makedonya Cumhuriyeti’nde
Osmanlı ve sonrası dönemlerde din-devlet ilişkilerinin nasıl şekillendiğini ve
konunun aktüel boyutunu tahlil etmeye çalışacağız. Bilindiği gibi XX. yy. sonunda
Yugoslavya’nın dağılması ve bunun akabinde yaşanan krizler bölgede yeni siyasi
sonuçlar doğurmuş, yaşanan gelişmelerle Kosova devleti teşekkül etmiş ve
bölge bir kez daha kendi tarihine paralel bir var oluş mücadelesine girişmiştir.
Bu konjonktür, aynı tarihi paylaştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin de yönünü ister
istemez buraya çevirmesine sebep olmuştur. Gerçekten de Türkiye’nin son
zamanlarda gittikçe artan bir şekilde bölgeyle ekonomik, kültürel ve sosyal
ilişkiler geliştirdiğini müşahede ediyoruz. Nitekim onun sağladığı imkânlarla
yüzlerce öğrenci eğitim almak üzere Türkiye’ye gelmiştir. Bu bağlamda bu
çalışmada üzerinde titizlikle duracağımız diğer bir önemli husus, Uluslararası
Öğrenci statüsü ile Türkiye’ye gelip din eğitimi almış olan talebelerin mezuniyet
sonrası dini hayata ve karşılıklı olarak iki devlet arasındaki din politikalarına
katkılarının tespiti olacaktır. Araştırmamızın başından sonuna kadar tanımlayıcıtasvir edici metod kullanılmış veriler Türkiye’de din eğitimi almış kişiler ile yüz
yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makedonya, Türkiye, Uluslararası Öğrenci, Din-devlet İlişkisi, Din Eğitimi
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AN ESSAY ON THE ROLE OF GRADUATES WHO HAVE RECEIVED
RELIGIOUS EDUCATION IN TURKEY ON RELIGIOUS POLICIES
BETWEEN STATES: THE CASE OF MACEDONIA
Enes Idriz
Uludağ University (PhD Student)
enesidriz@hotmail.com

ABSTRACT
Throughout the history of thought, religion-state relation has attracted the
attention of thinkers, scholars, and those who have engaged with or pondered
on the subject. These two elements inevitably appear in societies that define
themselves as either secular or theocratic, which interacted with each other as
well as with other institutions. It is an undeniable reality that there is a strong
and deep relationship between religion and state institutions. The question of
how to appropriately relate religion to the state has always been questioned
throughout history, such that government policies have been set up in relation
to it. In this work, we will try to analyze how the Republic of Macedonia may
be considered a miniature of the Balkans not only ethnically but also culturally
and religiously, and how the relations between religion and government in the
Ottoman and post-Ottoman era have shaped the current situation. As is wellknown, at the end of the 20th century, the breakup of Yugoslavia and the crisis
thereafter gave rise to new political consequences for the region as well as the
independent state of Kosovo, and the region once again embarked on a struggle
for existence parallel to its own history. In this conjuncture, Turkey, which shares
the same history with the Balkans, inevitably turned its attention to the region.
Indeed, we observed that Turkey recently developed a growing economic,
cultural and social relations with the region. Thus, hundreds of students have
come to Turkey to pursue education opportunities. In this context, we focus
on the important issue of determination of the International Religion Majored
Students’ contribution to religious life and mutual religious policy between the
two states after graduation. From the beginning to the end of our research,
an illustrative method is used, for which data is obtained through interviews
conducted face to face with people who have received a religious education in
Turkey.
Key Words: Macedonia, Turkey, International Students, Religion-State Relations, Religious
Education
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TÜRK-AMERIKAN EVLILIKLERINDE TÜRK TARAFIN ÇOCUĞUN
ABD’DEKI GELECEĞINE İLIŞKIN TUTUMLARI
Doç. Dr. Özcan Güngör
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ozcangungor@yahoo.com

ÖZET
Küreselleşme sonucu benzer toplum yapılarının ortaya çıkmaya başlaması ve
kitle iletişim imkânlarının artması; uluslararası işgücünün hareketliliği, yeni aile
tipleri veya daha önce nadiren görülen evlilik şekillerini gündeme getirmektedir.
Bu bağlamda dünyada ve Amerika’da farklı etnik ve dinsel kesimlerin evlilikleri
gittikçe artan bir fenomen haline gelmiştir. Farklı etnik ve dinsel kesimlerin evliliği
bir yana Amerika’daki evlilikleri düşününce, burada evlilik kararının alınması
ve yürütülmesinin çoğu zaman milli ve etnik kimliklerin ötesinde gerçekleştiği
görülür. Elbette bu durum, aileler tarafından hoş karşılanmasa da çoklu etnik ve
kültürel yaşamın söz konusu olduğu Amerika’da kaçınılmaz bir son olabilmektedir.
Küresel dünyanın temel belirleyicisi ve kültürel değerlerin kaynağı olarak görülen
ABD’de yaşayan karma evlilik yapmış Türklerin, çocuklarının ABD’deki geleceğine
ilişkin farklı düzeyde tutumlara sahip oldukları görülmektedir. Özellikle artan
suç oranları, değersizleşme ve aşırı bireyselleşmenin, her ne kadar karma evlilik
yapılmış olsa da Türk tarafında endişeyle karşılandığı görülmektedir. Bu yüzden
çalışmanın temel sorusu; çocuğun Amerika’daki geleceğine ilişkin, karma
evli bireylerin tutumlarını anlamaktır. Bu temel amaç, yapılan derinlemesine
görüşmelerle yoklanılmaya çalışılmış ve karma evli bireylerin çocukların ABD’de
yaşamlarını devam ettirmeleri halinde ahlaki, eğitim ve geleneğe ilişkin kaygıları
irdelenmiştir. Sonuç olarak; özellikle ailede çocuklar üzerinde etken olan tarafın
çocukların kimlik ve kişiliklerine ve dolayısıyla yaşam standartlarına daha müdahil
olmasının, karma evli bireylerin ABD’de yaşam sonucunda çocukların sahip
olacağı ve tercih edeceği muhtemel kimlik ve değerlere ilişkin bir rekabet ortamı
yaşamalarına ve çoğu zaman bu konuda farklı tercihlerle çocuklarıyla muhatap
olmalarına neden olduğu görülmüştür. Bu bağlamda karma evli bireylerde
Türk tarafının, çocukların gelecekte de ABD’de yaşaması durumunda en çok
“çocukların kültürünü ve dini değerlerini öğrenememesi”, “uyuşturucu ve alkol
tehlikesi”, “çocukların aileden uzaklaşması” ve “yabancı değerleri benimsemesi”
gibi kaygıları dile getirdikleri tespit edilmiştir. Çalışma nitel bir desenle anlamaya
dönük olarak ABD’de 2012 yılında derinlemesine görüşmeler yoluyla elde edilen
verilerin yorumlanmasıyla yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türk-Amerikan Evlilikleri, ABD, Sosyalleşme, Yeniden Sosyalleşme, Kimlik.
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ATTITUDES OF THE TURKISH SIDE ON THE FUTURE OF THE CHILD IN
THE US IN TURKISH-AMERICAN MARRIAGES
Assoc. Prof. Özcan Güngör
Yıldırım Beyazıt University
ozcangungor@yahoo.com

ABSTRACT
It appears that the children of mixed-married Turks living in the US, who are the
main determinant of the global world and the source of cultural values, have
different attitudes towards the future of the United States. Especially, increasing
crime rates, deprivation and extreme individualization seem to be anxious on
the Turkish side, even though mixed marriages have been made. So the basic
question of working is to understand the attitudes of mixed married individuals
regarding the future of the child in America. This basic aim was sought to
investigate in depth interviews and the concerns of mixed married individuals
about ethics, education and tradition were examined in the case that children
continued their lives in the United States. Particularly mixed married individuals,
who are seen as having more influence on children’s identity and personality
and thus living standards, are living in the United States and therefore have a
competitive environment regarding possible identities and values that

children
will have and prefer, they prefer to have contact with their children. In this
context, it is seen that mixed married individuals have mostly expressed the
Turkish side as “children can not learn culture”, “can not learn religious values”,
“danger of drugs and alcohol”, “children get away from their families” and
“acquire foreign values”. The study was conducted in the US in an interpretive
interpretation of the data obtained through in-depth interviews in 2012 with a
qualitative pattern.
Key Words: Turkish-American Marriages, Usa, Socialization, Re-Socialization, Identity
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İMAM HATIP LISELERINDE ÖĞRENIM GÖREN SURIYELI ÖĞRENCILERIN
EĞITIM SORUNLARI (KILIS İLI ÖRNEĞI)
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Demir
Mustafa Kemal Üniversitesi
remir4@gmail.com

ÖZET
Tarih boyunca insanlar savaşlar, afetler, siyasi veya sosyal nedenlerden ötürü göç
etmek zorunda kalmışlardır. Göç, geçmişte var olduğu gibi günümüzde de var
olan sosyal bir olgudur. Göç İdaresi’nin 2017 verilerine göre, Suriye’de yedi yıldır
davam eden iç savaş sebebiyle Türkiye’ye üç milyonun üzerinde insan göç etmek
zorunda kalmıştır. Bu kalabalık nüfusun içinde en büyük payı öğrenim çağında
bulunan çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Göç krizinin uzun süredir devam
ettiği düşünüldüğünde Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sosyal ihtiyaçlarının
dışında eğitim ihtiyaçları da önem arz etmektedir. 2016-2017 eğitim öğretim yılı
itibarıyla Suriyeli öğrenciler Türk eğitim sistemine dâhil olmaya başlamışlardır.
Kültürel kodları ve hazır bulunuşlukları itibarıyla Suriyeli öğrencilerin en fazla
uyum sağladıkları okulların dini eğitim veren İmam Hatipler olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kilis’te Türk eğitim
sistemine dâhil edilen ve İmam Hatip liselerine (İHL) devam eden Suriyeli
öğrencilerin karşılaştıkları eğitim sorunlarının belirlenmesidir. Araştırma nitel
desende oluşturulmuş olup, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle
çözümlenmiştir. Bu amaçla Kilis’te iki okulda öğrenim gören on iki öğrenci ile odak
grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin devam ettikleri okullarda görevli
öğretmenlerin deneyimleri de çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada İmam Hatip
liselerine devam eden Suriyeli öğrencilerin dil sorunu başta olmak üzere, okula
uyum ve ötekileştirilme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları belirlenmiştir.
Öğrencilerin Arapçaya dayalı Kur’an-ı Kerim ve Hadis gibi derslerden akademik
başarı sağladıkları görülürken, Türkçe kavramların yoğun olduğu Temel Dini
Bilgiler gibi derslerde ise daha az başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin
kültürel kodları itibarıyla İmam Hatip okullarına daha rahat uyum sağladıkları ve
burada aldıkları din eğitiminin ihtiyaçlarını karşıladığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Suriyeli Öğrenciler, Göç, İmam Hatip, Kilis
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EDUCATIONAL PROBLEMS OF SYRIAN STUDENTS STUDYING AT THE
RELIGIOUS VOCATIONAL HIGH SCHOOLS (KILIS PROVINCE EXAMPLE)
Asst. Prof. Rıdvan Demir
Mustafa Kemal University
remir4@gmail.com

ABSTRACT
People have had to migrate due to wars, religious, economic or other social
events throughout history. Migration is a social phenomenon that exists today
just as it has existed in the past. According to the statistics of the immigration
authority for 2017, the number of Syrian asylum seekers who had to leave their
country due to the ongoing civil war of 7 years and who migrated to Turkey
is approximately over 3 million. The greatest proportion of these people are
children and young people still in the age of education. When the migration
crisis is thought to continue for such a long time except for the social needs of
Syrians in Turkey, the issue of education becomes all the more important. As
of 2016-2017 academic year, Syrian students have started to be included in the
Turkish education system. According to their cultural codes and readiness, it can
be said that religious vocational high schools are the ones most compatible for
Syrian students. The aim of this study is to determine the educational problems
faced by the Syrian students studying at one religious vocational high school
(Imam Hatip) in Kilis where many Syrians live. This research has been designed
with a qualitative pattern and used the semi-structured interview method. For
this purpose, focus group interviews were conducted with 12 students in two
schools. In addition, the experiences of teachers are included in the study, those
who work in the schools where Syrian students are enrolled. The data obtained
from the study have been analyzed via the content analysis technique. In the
study, it determined that Syrian students who study in religious vocational
high schools have had problems such as language issues, adaptation to school,
and feelings of alienation. They were found to be more successful in lessons
like Quran, Arabic, Hadith which are based on Arabic; conversely, it was also
found that they are less successful in courses such as basic religious information
lessons where Turkish concepts are the key focus. It was determined that these
students are more adapted to the religious vocational high schools because
of their cultural codes and the religious education they have received in these
schools.
Key Words: Religious Education, Syrian Students, Migration, Religious Vocational High School,
Kilis.
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SURIYELI GÖÇMEN KADINLARIN DINI-KÜLTÜREL KIMLIK
OLUŞTURMALARINDA YEREL DINI KÜLTÜRÜN ETKISI
Elife Yeter
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
elifeyeter@gmail.com

ÖZET
Suriyeli göçmenler ile yerel halk arasındaki kültürel etkileşim Türkiye’nin
gündeminde uzun süredir var olan önemli bir meseledir. Bu aynı zamanda bilimsel
anlamda araştırılması gereken önemli bir sorunsalı oluşturmaktadır. Özellikle bu
etkileşimde dinin etki boyutunu izah ederken, spesifik olarak kadın göçmenlerin
değişen dini-kültürel hayatlarında, dini hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri
olan simgesel yaşam tarzının görsele yansıması olarak değerlendirebileceğimiz
giyim tarzı, temel argümanımızı temsil etmektedir. Aynı inanca sahip fakat farklı
kültürel geleneklere sahip olan bireylerin birarada bir yaşam sürmesi sonrasında,
göçmen kadınların yerel halktan etkilendiği görülmüştür. Kendi kültürünü
yansıtması açısından İslam dininin yaşandığı toplumlarda özel bir konuma sahip
olan “türban” ve giyim şekilleri, kültürel uyum sürecinde çok uzun zamana
yayılmadan “benzeşme” biçiminde kendini gösteren bir değişimle karşılaşmıştır.
Aynı zamanda giyinme tarzında oluşan kültürel etki tek taraflı olmakla kalmayıp,
yerel halk kadınlarının dış giysilerinde göçmen kültürünün etkisi de kendini
göstermiştir. Bu çalışmada Kahramanmaraş şehrinde yapılan “gözlemler” ve
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde okuyan göçmen kız öğrencilerle
nitel metodolojiye uygun olarak derinlemesine yapılan mülakatlar ile göçmenlerin
içinde yaşadıkları sosyo-kültürel yapı analiz edilmiştir. Sonuç olarak göçmenlerin
değişime karşı durmaktan ziyade var olan kültüre uyum gösterdikleri, genelde
evli göçmen kadınların yerel kıyafetleri olan “ferace” yerine, muhafazakâr bir
şehir olan Kahramanmaraş’ın dini-sosyal kültürünün “türbanını” simgeleyen
“uzun manto”sunu giymeye başladıkları görülmüştür.. Bu durumun göçmenler
açısından bir asimilasyon sürecini mi, yoksa “uyum” sağlamayı mı ifade ettiği
sosyolojik açıdan önemli bir durumla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.
Bu çerçevede derinlemesine yaptığımız mülakatlarda göçmen öğrencilerden biri
olan Safa’nın verdiği “yeni bir hayat kurduk” ifadesi, olumlu yönde bir etkileşimin
yaşandığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli Göçmen Kadınlar, Kültürel Etkileşim, Örtünme
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THE EFFECTS OF LOCAL RELIGIOUS CULTURE ON THE FORMATION OF
RELIGIOUS-CULTURAL IDENTITY OF SYRIAN WOMEN IMMIGRANTS
Elife Yeter
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
elifeyeter@gmail.com

ABSTRACT
This study examines the cultural interaction between Syrian immigrants and
the local population in Turkey, which is an important issue that needs to be
investigated scientifically. More specifically, by explaining the effect of religion
on this interaction, our basic argument is that the clothing style, which we can
consider as a visual reflection of the symbolic lifestyle, is one of the indispensable
elements of religious life, specifically in the changing religious-cultural life of
female immigrants. During the interaction of individuals who have the same
religious system but different cultural backgrounds, Syrian immigrant women
have been influenced by the indigenous/Turkish people or even “transformed”
their culture, and changes in clothing patterns such as the ‘turban’ (headscarf)
which have a special status in Muslim societies have appeared as a form of
‘similitude’ in the process of cultural adaptation. The cultural interaction dealing
with the dress code is not only unilateral, as the traditional outfits of indigenous/
Turkish women have been influenced by the immigrant culture. Turkey’s
modern and secular lifestyle, and its political and economic development
level, has been one of the major factors in the religious-cultural interaction,
and an agent of “transformation” of the immigrants’ culture. In addition, in this
study, “observations” from Kahramanmaraş city and “in-depth interviews” (as
a technique of the qualitative methodology) conducted with immigrant girls
studying at Kahramanmaras University show a shift from ‘ferace’, Syrian married
immigrant women’s local clothes, to ‘long mantle’, a cloth symbolizing the
‘turban’ of the religious-social culture of Kahramanmaras. Is this an ‘assimilation’
or ‘adaptation’ process for immigrants? The answer to this question favours
‘adaptation’ according to Safa, an immigrant student at KSU: “We have created
a new life”.
Key Words: Migration, Syrian Women Immigrants, Cultural Interaction, Purdah
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TÜRKIYE’DE DEĞIŞEN DINDARLIK ALGISI VE AHLAK İLIŞKISI
HZ. PEYGAMBER’IN ÖRNEKLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alperen
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
abdullahalperen@hotmail.com

ÖZET
Türkiye son yıllarda her alanda hızlı bir değişim yaşamaktadır. Özellikle ekonomi
ve teknoloji alanlarında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Maddi alanda sağlanan
gelişmelerle Türkiye bölgesel ve hatta küresel bir güç haline dönüşmektedir.
Ancak maddi kültür alanında yakalanan başarı acaba manevi kültür alanında
da sağlanabilmiş midir? Toplum ekonomik bakımdan belli bir eşiği aşarken diniahlaki yapısında da benzer olumlu gelişmeler görebiliyor muyuz? Yoksa diniahlaki bir yozlaşma mı yaşanmaktadır? Özellikle son yıllarda suç çeşitlerinde ve
oranlarında büyük artışlar gözlenmektedir. Her tür madde bağımlılığı ve kullanımı
alenileşmekte ve yaygınlaşmaktadır. Öldürme, yaralama, taciz ve tecavüz
suçlarında benzer artışlar gözlenmektedir. Aileler parçalanmakta, boşanma
oranları hızla artmaktadır. Komşuluk ilişkileri ve toplumsal güven gittikçe
azalmaktadır. Bütün bu gelişmeler Kur’an kursları, İmam-Hatip okulları ve İlahiyat
fakültelerinin sayılarının ve öğrenci kontenjanlarının hızla arttığı; Türkiye’nin
genel anlamda muhafazakârlaştığının ve dindarlaştığının düşünüldüğü bir
dönemde gerçekleşmektedir. Burada şu hususa da dikkat edilmelidir; yukarıda
verilen örnekler dinden, diyanetten uzak insanların yaptığı eylemler değil;
kendisini dindar ve muhafazakâr olarak tanımlayan kesimlerin de dahil olduğu
bir durumdur. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus; verilen din, ahlak ve
değer eğitiminin ve örnek alınan/gösterilen rol-model kişilerin yetersizliklerinin
toplumun dini-ahlaki yapısını gittikçe bozduğu ve yozlaştırdığıdır. Buna devletin
kendi eğitim programlarına ve kurumlarına olan güvensizliğinin yanı sıra, cemaat
ve tarikatların özden kopuk şekilsel dindarlıklarının da önemli katkılarının olduğunu
söyleyebiliriz. Topluma sunulan rol-modeller liyakatsiz şeyhler ve hocaefendiler
mi olacak, yoksa Hz. Peygamber mi? Bir tercih yapmak durumundayız. Bireysel
ve toplumsal dindarlıklarda şekil ön plana çıkarken ‘öz’ün gittikçe bulanıklaştığına
ve hatta kaybolduğuna şahit olmaktayız. Sonuç olarak gelişmişlik sadece maddi
alanı değil, dini ve ahlaki alanı da kapsamalıdır. Tarihsel ve toplumsal realiteden
uzak bir din ve ahlak anlayışı ile yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek;
dindar ve ahlaklı bir nesil, merhum M. Akif’in deyimiyle Asım’ın neslini yetiştirmek
mümkün gözükmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Din, Ahlak, Maneviyat.
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CHANGING PERCEPTION OF RELIGIOSITY AND ITS RELATION WITH
MORALITY IN TURKEY: THE PROPHET MUHAMMAD EXAMPLE
Asst. Prof. Abdullah ALPEREN
Çanakkale Onsekiz Mart University
abdullahalperen@hotmail.com

ABSTRACT
Turkey is undergoing rapid change in all areas of life in recent years. Significant
progress has been made, especially in the fields of economy and technology.
With tangible progress achieved in various fields, Turkey is becoming a regional
even global power. But is the success achieved in the field of material culture also
provided in the spiritual culture? Do we see similar positive developments in the
religious-moral structure as society is crossing a certain threshold in economic
terms? Or is it merely a religious-moral corruption? Significant increases have
been observed in crime types and rates, especially in recent years. All kinds of
substance dependence and use are becoming common and widespread. Similar
increases have been observed in the crimes of murder, wounding, harassment, and
rape. Divorces are rampant, divorce rates are increasing rapidly. Neighborhood
relations and social trust are steadily declining. All these developments, as well as
the number of Qur’an Courses, the Imam-Hatip schools, the Faculty of Theology,
and the quotas of students have increased rapidly; Turkey is considered to be
at a time when conservatism in general is on the rise. It should be noted here
that from the examples given above, not from the actions of people who move
away from religion, this is a situation that includes those who define themselves
as religious and conservative. As a result, development must cover not only the
material field but also the religious and ethical field. To be able to overcome
the problems experienced with a distant religious and moral understanding
within historical and social realities, a religious and moral generation, it seems
impossible to raise the generation of Asım by the words of the late M. Akif.
Key Words: Religion, Morality, Spirituality.
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ÇERKEZLERDE YAYGIN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Ebru Eler Çay
Hitit Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
elerebru@gmail.com

ÖZET
Bu bildirinin temel problemini, 1800’lü yıllarda Ruslar tarafından anavatanlarından
sürgün edilen Çerkezlerin, sürgün süreci, Osmanlıya geliş süreçleri ve yolda
verdikleri kayıplar, Çorum’a gelip yerleşmeleri ve yüzlerce yıldır vatansız,
devletsiz olmalarına rağmen Çerkes kalma mücadeleleri, bu süreçte kimliklerini
yaşatmaya çalışırken maruz kaldıkları kültürel erozyon ve Çorum’da kendilerini
kabul ettirişleri oluşturmaktadır. Her toplumda olduğu gibi Çerkez toplumunun
da kendine has belli başlı karakteristik özellikleri vardır. Bu çalışmamızda
Çerkez toplumunun karakteristik özelliklerinden; Xabze (toplumsal yasa),
haynepe (ayıp) kavramları ve düğün, ölüm, kadına bakış, yöresel kıyafetler ve
yemekler, kutlamalar, dinsel yaşam vb. ritüellerin anavatandan Çorum’a, 1800’lü
yılardan 2018’lere uzanan serüveni incelenecektir. Yapılan saha araştırması
bulgularına göre, Çorum’da yaşayan ve kendilerini Çerkez olarak tanımlayan
insanların sürgünden sonra kültürlerini uzun süre yaşattıkları ancak modern
döneme çok fazla direnemeyip şehirleşmenin artmasıyla birlikte örf adetlerin
de etkisini yitirdiği görülmüştür. Köyden kent göç artıp köyler boşalınca Çerkez
örf adetlerinin dernekler aracılığıyla yaşatılmaya çalışıldığı görülmüştür. Ayrıca
Çerkezlik anlayışının da genç ve yaşlılarda farklı tezahür ettiği tespit edilmiştir.
Örneğin eskiden Çerkezler Çerkez olamayanla evlenmezken bugün gençler
arasında eş seçiminde Çerkez olma kriterinin ötelendiği tespit edilmiştir. Aynı
şekilde kendine has olan Çerkez kıyafetlerinin yerini de modern, batılı giysilerin
aldığı da dikkat çeken bir başka husustur. Örf adetlere paralel olarak Çerkezlerin
sürgünden sonra yavaş yavaş dilini de kaybettiğini görüyoruz. Buna örnek
olarak 1800’lü yıllarda sürgünle gelen ilk nesil Çerkezler Türkçe bilmemekteyken
bir sonraki nesil ise Türkçe öğrenmiş, hem Türkçe hem de Çerkezceyi birlikte
kullanmıştır. Bir nesil sonrasında ise Çerkezce anlayıp konuşamayan bir kuşağın
ardından son dönemde genç kuşağın Çerkezceyi anlamadığı ve dilin kaybolmaya
yüz tuttuğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çerkezler, Geleneksel Çerkez Uygulamaları, Çorum
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COMMON TRADITIONAL PRACTICES IN CIRCASSIAN
Ebru Eler Çay
Hitit University (Master Student)
elerebru@gmail.com

ABSTRACT
The main subject of this study is that Circassian who were exiled from their
homeland by the Russian in the 1880s, their deportation and arrival of the
Ottoman landscape and causalities on the way, their settlement in Çorum and
struggle to maintain presence as a Circassian without homeland and state, cultural
erosion while trying to keep their identity and to get acceptance in Çorum. As in
every society, Circassian has its own unique characteristics and customs. In this
study, the concepts of Xabze (social law) and Haynape (shame), weddings and
funerals ceremonies, Circassian views on the woman, the traditional clothing and
cuisine and religious rituals and their journey between the 1800s and 2018 from
the homeland to Çorum will be examined. According to the survey, it is found
that people who living in Çorum and defining themselves as Circassian have
lived their cultures for a long time. However, today the customs have lost their
effect on the life because of urbanization. The increase in migration from the
villages to the cities has caused abounded villages and the Circassian customs
have been tried to survive through the associations. It is also found that the
Circassian mentality is different in young and old people. For example, although
Circassian people did not married to non-Circassian in the past, young people
can ignore to be Circassian as criteria of marriage. Also, traditional clothing
replaced with modern and western ones. Circassians have lost their language as
well as traditions. Although the first generation who came to exile did not know
Turkish, next generation has learned Turkish as mother language and they used
both of them. However, The third generation could not speak Circassian only
understood it to some extent. Recently, the young generation even does not
understand Circassian and the language has started to disappear.
Key Words: Circassian, Traditional Circassian Practises, Çorum
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LISE GENÇLIĞINDE DIN
Sait Erdem
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
serdem02@gmail.com

ÖZET
Din-toplum ilişkileri tarihin her döneminde önemini koruyan toplumsal olgulardan
biri olmuştur. Sekülerleşme tezinin savunucularına göre modernleşme süreci ile
dinin gerileyeceği hatta tamamen ortadan kalkacağı ifade edilmekteydi. Ancak
geldiğimiz noktada görülmektedir ki, din, geleneksel toplumlara nazaran modern
toplumlarda bir takım farklılaşmalara maruz kalsa da günümüzde de canlılığını
koruyan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk toplumundaki modernleşme
süreçleri, eğitimin sekülerleştirici etkisi, aile-gençlik ve sosyal medya ilişkisi gibi
hususlar son dönemlerde araştırılması gereken önemli konular içerisinde yer
almaktadır. Bu çerçevede din sosyolojisi alanında yapılan çalışmalar gittikçe
önem kazanmaktadır. Bireyin hayatında kritik bir öneme sahip olan gençlik
çağı araştırılması gereken önemli bir dönemdir. Ancak lise öğrencileri üzerine
yapılan çalışmaların az olması, toplumun en önemli grubu olan gençlerimizin dini
hayatları ve din algıları hakkında sosyolojik analizler yapmamızı engellemektedir.
Bu açıdan 2012 yılından itibaren liselerde seçmeli olarak okutulan Kur’an-ı
Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi derslerin, gençlerin
din algıları ve dini hayatlarında bir farklılaşma gerçekleştirip gerçekleştirmediği
sorusu araştırılması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
kapsamda çalışmamız; modernleşme süreçleri, aileden gelen dini sosyalleşme
ve eğitimin dönüştürücü işlevinin harmanlanması sonucunda gençlerde nasıl bir
din algısının oluştuğu konusuna odaklanmaktadır. Araştırma, Adıyaman ili Besni
ilçesi örneğinde saha çalışması yöntemiyle yapılmış olup; örneklem olarak, seçilen
öğrencilerle anket ve görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda lise
gençlerinin din anlayışı ve dini yaşantısı ile ilgili birincil kaynaktan somut veriler
elde edilmiştir. Bu verilerle sekülerleşme sürecinin dini hayatı ne yönde etkilediği
ve bu etkinin boyutları, dindarlıkta bir farklılaşma olup olmadığı ve geleneksel
değerlerin yerine modern değerlerin hangi boyutta etkili olduğu tartışılmıştır.
Besni’deki ortaöğretim öğrencilerinden elde edilen veriler incelenmiş, konu
mikro ve makro sosyolojik perspektiflerle yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lise , Gençlik, Din, Din Anlayışı, Modernleşme.
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RELIGION AMONG HIGH SCHOOL YOUTH
Sait Erdem
Kahramanmaraş Sütçü İmam University (Master Student)
serdem02@gmail.com

ABSTRACT
Religion-Society relations have been an important phenomenon throughout
history. According to the advocates of the secularization thesis, religion would
decline and would even completely disappear along with the modernization
process. However, at this point, apparently, religion has maintained its vitality
although it has been exposed to a number of challenges in modern societies
compared to traditional ones. The modernization processes in Turkish society,
the secularization effects of education and issues such as family-youth and
social media relations have become important issues to be investigated. The
studies on this matter in the field of sociology of religion are gaining more and
more importance. In particular, the period of one’s youth, which has a critical
significance in one’s life, is a key period for research. Since the studies done on
students in high schools are few and far between, it is important to obtain data
and do social analysis on the religious lives and perception of religion among
the youth. Whether the elective religious lessons, taught in high schools since
2012, have made a difference in religious perceptions and religious life will be
determined by this research. The family is one of the most important actors in
religious socialization. The modernization processes, religious socialization, and
how a perception of religion is formed as a result of blending the transformative
functions of education are the main goals of this study. Within this context, this
research on “Religion in High School Youth” is carried out after the example of
Besni, Adıyaman. In our research, survey and interview techniques have been
implemented with the students chosen as sample. As a result of the research,
concrete data regarding the religious experiences of high school youth has
been obtained from the primary source. How the secularization process
influences religious life, whether there is a differentiation in religiosity, to what
extent modern values replace traditional values have all been discussed, and
the obtained data has been examined and interpreted according to micro- and
macro-sociological perspectives.
Key Words: High School, Youth, Religion, Understanding of Religion, Modernization
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TÜRKIYE’DE İSLAMI ROMANLAR:
DIN, BEDEN VE KIMLIK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çil
Selçuk Üniversitesi
hcil_07@hotmail.com

ÖZET
Türkiye’de sosyal bilimler alanında İslami kimliğin dönüşümü önemli bir tartışma
konusudur. Bu tartışmalar 1970’lerde başlayan “İslami canlanma hareketi” ile birlikte
ortaya çıkmış ve tartışmalarda dindar insanların zamanla siyaset, hukuk, ekonomi
gibi alanlarda modern/seküler dünya şartlarına ayak uydurdukları vurgulanmıştır.
Bu çalışma ise, tartışmanın merkezine bedeni yerleştirmeye çalışmaktadır. Beden,
ekonomik ve siyasi mücadeleden ziyade bir kültürel mücadele alanı olduğu için
dindarlık-sekülerlik tartışmasını çok daha doğrudan ilgilendirmektedir. Dindar
bireyler, kimliklerini ifade etmek ve seküler kamusal alanda dini kimlikleriyle
var olabilmek için kendi bedenlerini önemli bir araç olarak görmüşlerdir. Bu
açıdan bedene yapılan müdahalelere karşı dindar insanlarda oluşan hassasiyet
düşünüldüğünde, onun değişmez bir kale olarak algılanmasının oldukça doğal
bir sonuç olduğu kabul edilebilir. Bu bağlamda bedenlerde yaşanan değişmelerin
İslami kimliğin dönüşümünü anlamada önemli köşe taşları olduğunu vurgulamak
gerekir. Bu çalışma, 1970’lerden 2000’lere uzanan süreçte İslami kimliğin
dönüşümünü beden sosyolojisi perspektifinden ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Siyaset ve ekonomi gibi dışsal alanların dönüşümü yerine içsel dönüşümü
incelemeyi amaçlamakta ve bunun için dindarlık - sekülerlik tartışmalarının
içinde aktif biçimde yer alan ve çoğu kez “İslamcı” olarak adlandırılan bireylerin
kendi bedenleriyle kurdukları ilişkinin dönüşümünü tartışmaktadır. Çalışmadaki
veriler bu süreçte yazılmış “İslami romanlar”dan elde edilmiştir. İslami romanlar,
yazarı ve anlattığı karakterleri İslami çevrelerden gelen anlatılardır. Biyografik ve
otobiyografik nitelikli kurguları aracılığıyla pek çok deneyimi bize aktarırlar ve
bu deneyimler üzerinde önemli tartışmalar yürütürler. Bu nedenle bu çalışmanın
odaklandığı süreci izah etmeyi sağlayacak önemli kaynaklardır. Çalışmada bu
süreçte yazılan 12 İslami roman nitel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Sonuç
olarak, İslami kimliğin 1970’lerden 1990’lara kadar olan süreçte beden ve benlik
ilişkisini homojen bir yapıda kavrayarak kendini tahkim ettiği görülmüştür. Öte
yandan 1990’lardan 2000’lere uzanan süreçteki kamusallaşma ve bireyselleşme
sürecinde beden-benlik ilişkisinin heterojenleştiği görülür. Bu, önceleri kutsallık
atfedilen beden-benlik ilişkisinin kutsallığından arındırılmasıyla mümkün
olmuştur. Bu durum, başkalarıyla bir arada yaşamayı mümkün kıldığı ölçüde bir
modern hayat stratejisi olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Din, Beden, Kimlik, İslami Roman
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ISLAMIC NOVELS IN TURKEY:
RELIGION, BODY AND IDENTITY
Asst. Prof. Hüseyin Çil
Selçuk University
hcil_07@hotmail.com

ABSTRACT
The transformation of the Islamic identity is currently an important topic of
discussion in Turkey. These debates have emerged with the “Islamic revival
movement” where it is emphasized that religious people have gradually come to
terms with the modern world. This study tries to place the body at the center of
the discussion. The body is more concerned with the discussion on religiositysecularity than economy and politics. The body is the most important argument
for religious people to manifest their identities and to exist in the secular public
arena. Considering the sensitivity from religious people against interventions
on their bodies, it can be said that the body is like a fortified castle for them.
Therefore, changes in the bodies are important cornerstones for understanding
the transformation of Islamic identity. This study aims to scrutinize the
transformation of Islamic identity from the 1970s to 2000s, and analyzes
the inner transformation of religious people rather than the transformation
of exterior spheres; and to do this, it discusses the transformation of the
relationship of religious people, often called “İslamists”, with their own bodies.
The data were derived from “Islamic novels” written during this period. The
writers and characters of Islamic novels come from Islamic circles. These novels
narrate many experiences through their biographical and autobiographical plots
and carry out important discussions on these experiences. These novels are
important sources for explaining the mentioned transformation. In this study,
12 Islamic novels were examined by the qualitative content analysis method. As
a conclusion, ıt can been seen that in the period from the 1970s to 1990s, the
Islamic identity was fortified by experiencing the relationship between the body
and self in a homogeneous structure. But then, the relationship between body
and self is heterogenized in the process of publicization and individualization
during the period from the 1990s to 2000s. This is closely related to the
desacralization of the body-self relationship that was formerly supposed to be
sacred. This can be viewed as a modern life strategy to the extent that it allows
for coexistence with others.
Key Words: Religion, Body, Identity, Islamic Novel
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SEKÜLERLEŞEN HAYATLARIN İZDÜŞÜMLERI:
NORTH AND SOUTH VE JUDE THE OBSCURE
Öğr. Gör. Mehmet Akif Balkaya
Aksaray Üniversitesi
makif.balkaya@hotmail.co.uk

ÖZET
Belli bir toplumda ruhani, doğaüstü, Tanrısal inanış(ların) o toplumun belli bir
neslinin sosyo-ekonomik durumuna ve/veya günlük hayatına yaptığı etkinin
ilgili nesille kendinden sonra gelen nesil kıyaslandığında görece azalması
sekülerleşme göstergesidir. Dünya tarihinde bir durağanlıktan bahsetmek doğru
olmayacağından, kelimenin son eki ‘–leşme’, bir sürece tekabül etmektedir;
başka bir deyişle, sekülerleşme devam eden bir süreç içerisinde tanımsal olarak
değişmeye tabidir. Edebi eserler toplumsal değişimlerin izlerini taşıyan tarihin
tanıkları olarak analiz edildiğinde, bu eserlerde sekülerleşme durumlarını tespit
etmek mümkün olabilir. Sekülerleşme bir sürece işaret ettiğinden, yazım tarihleri
olarak aralarında en az bir nesle denk gelecek zaman farkı olan iki romanı
kıyaslayarak o toplumun sekülerleşme durumunu edebi eserlerde incelemiş
oluruz. Elizabeth Gaskell’in (1810-1865) North and South (1855) romanında,
papaz olan Bay Hale’in dine ve dini otoriteye güveninin sarsılması ve papazlık
görevini bırakıp kırsal güneyden endüstriyel kuzeye ailece taşınması sonucunda
kanıksanmış Viktoryan temellerden biri olan dini inanışın yanı sıra kadının
toplumdaki durumu da sorgulanmıştır. Bu sorgulamayı okuyucuya sağlayan
karakter Bayan Hale, Viktoryan romanlarda sergilenen ve sergilenmesi beklenen
“Angel in the House” kavramının dışına çıkmış bir figürdür. Ataerkil Viktoryan
normlar altında ev gibi ‘özel’ mekana hapsedilen kadının belirli bir yaşa gelince
evlenmesi, piyano çalması, eşine karşı itaatkar olması, kısacası evinin ‘biblo
meleği’ olması beklenirdi. Bu yönüyle sanayileşme ve şehirleşme süreci ile bu
normun dışına çıkarak işçi-işveren sorunlarını tartışacak pozisyona gelen kadının
bu durumu sekülerleşmeyi yansıtmaktadır. Thomas Hardy’nin (1840-1928) Jude
the Obscure (1895) romanı ise, Sue ve Jude’un evlilik dışı ilişkilerinin bu iki
karakter için yıkımın başlangıcı olduğunu; şehirleşmenin ve üniversite eğitiminin
getirdiği yeniliklere ayak uyduramama çıkmazında kaybolmalarını anlatır. Bu
bağlamda, bu çalışma “Sanayi Devrimi”nin kalbi olan İngiltere’de sanayileşme ve
şehirleşme ile sekülerleşmenin doğrudan ilişkisini North and South ve Jude the
Obscure romanlarını kıyaslayarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: North and South, Jude the Obscure, Edebiyatta Sekülerleşme, Viktoryan
Roman, Sanayileşme.
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REPERCUSSIONS OF SECULARIZATION:
NORTH AND SOUTH AND JUDE THE OBSCURE
Lecturer Akif Balkaya
Aksaray University
makif.balkaya@hotmail.co.uk

ABSTRACT
Secularization can be defined as a decrease in the effect of religion, supernatural
realms, and religious institutions in the daily lives and socio-economic condition
of any society. Such a decrease is better realized when that effect is compared
between two generations. As history goes on creating itself non-stop, so does
the definition of secularization as it denotes a process through its suffix ‘–ation’.
Therefore, it refers to a social transformation in terms of the affiliation of society
with religion and religious institutions. As literary works are examined as historywitnesses, there are works that include the representation of secularization. As
secularization presents a process, examining two novels (the latter of which
is written at least one generation after the first) will enable one to realize the
secularization of that society. Elizabeth Gaskell’s (1810-1865) North and South
(1855) narrates the story of the Hale family, the father of which has lost his faith
in Christianity although he is a clergyman. His daughter, Miss Hale, is a nontraditional Victorian woman who deals with the employer-employee problems.
Angel in the house, the patriarchal idealist Victorian image of the ideal woman
submissive to the father and husband, is subverted through Margaret Hale. The
extramarital affair of Jude and Sue, narrated by Thomas Hardy (1840-1928) in
Jude the Obscure (1895), is the beginning of their tragedy as they are against
Victorian institutions: Church and State, and Victorian morality. Within this
context, this study aims to examine the relationship between secularization,
industrialism, and urbanization by comparing North and South and Jude the
Obscure.
Key Words: North and South, Jude the Obscure, Secularization in Literature, Victorian Novel,
Industrialization.
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MABEDLERDE DINI MÜZIK İCRASI MÜMKÜN MÜDÜR?
(İSTANBUL’DA YAŞAYAN MÜSLÜMANLAR VE GAYRIMÜSLIM
CEMAATLER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA)
Duygu Turan
Marmara Üniversitesi
duyguturan23@yandex.com

ÖZET
Din ve müzik yaratılıştan itibaren varlığını sürdüren iki olgudur. Hemen hemen
dünya üzerindeki ilahi ve mahalli tüm dinlerin bir müziğinden bahsetmek
mümkündür. Dinlerin ve dini müziğin çeşitliliği kendi aralarında bir farklılık
doğurmaktadır. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da
dini müzik algılarının farklı oluşudur. Dini müzik, türüne ve dinleyen cemaatin
çeşitliliğine göre benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Mabed içinde müziğin
yapılıp yapılamayacağı konusu ise bir çok din ve cemaat açısından problemli
olarak görülmüştür. Çalışmadaki veriler, İstanbul’daki Müslüman ve gayrimüslim
cemaat mensuplarıyla birebir görüşme ve anket teknikleri kullanılarak
toplanmıştır. İlgili görüşme ve anketler üniversitelerde, kamu kurumlarında,
musiki cemiyetlerinde, cami ve Kur’an kurslarında, Katolik, Ortodoks ve Protestan
Kiliselerinde uygulanmıştır. İstanbul’da yaşayan gayrimüslim cemaatler; Tanrı’nın
müziğin kaynağı ve yaratıcısı olduğunu ve dolayısıyla O’nun adının geçtiği her
yerde müziğin yapılabileceğini savunmaktadırlar. Müziğin bir armağan oluşu ve
bu armağanı Rabbe sunmanın muhteşem bir duygu olduğunu ifade eden bu
cemaatler, dinlerinin buna izin verdiğini, amaç ve niyet Tanrı’yı övmek ve ona
ibadet etmekse bunun olabileceğini belirtmişlerdir. Fakat mabedlerde dini müzik
dışında başka bir müziğin yapılmaması gerektiğini de ayrıca vurgulamışlardır.
İstanbul’da yaşayan Müslüman cemaatlerin bir kısmı olumlu olup, bir kısmı
ise kesinlikle bu fikre karşı çıkmıştır. Kabul eden cemaatler; Kur’an-ı Kerim’in
makamlı okunduğunda etkili ve tesirli olmasından ve hayattaki her şeyin müzikle
ilgili oluşundan hareketle elbette mabedlerde müzik yapılabileceğini, sözlerin
nağmeli okunuşu müzik sayılırsa, müziğin yapılmasında yasaklayıcı bir hüküm
olmadığını savunarak mabedlerde dini müzik icrasının herhangi bir sakıncasının
olmadığını ifade etmişlerdir. Bu fikre karşı çıkan diğer cemaatler ise; mabedlerde
saygıdan dolayı müzik icrasının yapılmaması gerektiğini, ibadetin amacına
ters düşeceği için çalgı aletlerinin ibadethanelere giremeyeceğini, dolayısıyla
sadece enstrümansız müzik ve ilahilerin okunabileceğini ve bu şartlar dahilinde
amacına uygun oluşu halinde ve o yerin düzenini bozmadığı sürece müzik
yapılabileceğini düşünmektedirler. Sonuç olarak bu iki grup arasında dini müzik
algılarının farklıkları tesbit edilmiş olsa da, bir çok benzerliklerin varlığından da
bahsedilebilir.
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IS RELIGIOUS MUSIC ALLOWED IN TEMPLES?
(A RESEARCH ON MUSLIMS AND NON-MUSLIM COMMUNITIES LIVING
IN ISTANBUL)
Duygu Turan
Marmara University
duyguturan23@yandex.com

ABSTRACT
Religion and music are two concepts that have co-existed since creation. It is
possible to speak of music as part of all religions in the world. The variety of
religions and religious music means there are differences among them. Besides,
another point worth noting is the difference in perceptions of religious music.
Religious music bears similarities and differences depending on its type and the
nature of the community listening to it. Whether music could be played in the
temple or not has been a problem for every community. During the study, data
was collected using one-on-one interview and survey methods with members
of both Muslim and Non-Muslim communities in Istanbul. Related interviews
and survey studies were conducted at Universities, Public Institutions, Music
Associations, Mosques and Quran Courses, Catholic, Orthodox and Protestant
Churches, and thus the survey of the Muslim community living in Istanbul was
full and complete. According to Non-Muslim communities living in Istanbul,
music can be played wherever there is worship; no other kind of music apart
from religious music should be played; music is a gift and it is a splendid feeling
to consecrate this gift to God, hence their religion allowsfor it, which is possible
if the aim and intention is to praise and worship God. While some of the Muslim
communities living in Istanbul were positive about the idea, others clearly
objected. There are various ideas stating that making music in the temples poses
no inconvenience. For example, if reciting the words tunefully is considered as
music, there are no provisions prohibiting making music; music should not be
played in the temple out of respect but religious music can be alowed; musical
instruments should not be allowed in temples; and if expedient to the aim and
as long as it does not disparage the place, music can be made. In conclusion,
despite differences regarding perceptions of religious music between these two
groups, there are also great similarities between them.
Key Words: Religious Music, Perception of Religious Music, Temple Music
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‘ROMANTIK İSLAM’DAN ‘İSLAMI ROMANTIZM’E:
DINDAR GENÇLIĞIN GEÇMIŞTEN BUGÜNE DEĞIŞEN ROMANTIZMININ
SOSYOLOJIK BIR PANORAMASI
Prof. Dr. Mustafa Macit
Atatürk Üniversitesi
macitm@atauni.edu.tr

ÖZET
İslam dünyasının moderniteyle ilişkisinin tarihine dair basit bir gözlem,
moderniteye karşı gelişmiş kolektif tutumların ret ve kabul arasında bir yelpazede
çeşitlendiğini görmek için yeterlidir. Bu tutumlardan bir kısmının hayal edilen bir
şeyi gerçek dünyanın dışında arama eğilimli; duyguların, düşlerin ve coşkuların
yörüngesinde gerçekçi olmaktan uzak bir halde romantik olduğu ileri sürülebilir.
Öyle ki Türkiye’deki İslamcı geleneğin 20. yüzyılın sonlarına kadar olan genel
görünümü içerisinde ilahilerin, marşların ve İslami romanların içeriğinin analizi
bu iddianın altını doldurmak için yeterlidir. Ne var ki moderniteyle ve gerçek
toplumsal dünya ile mücadele etmek uğruna dahi olsa girilen ilişkide, özellikle
20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte meydana gelen değişmeler paralelinde bugün
romantik İslam’dan ziyade İslami romantizm gündemdedir. Nitekim özellikle
sosyal medyada, İslami değer, söz, imge ve simgelerle yüklü İslami romantizm
tanımlaması altında toplanabilecek mesajların yaygınlığı dikkat çekmektedir. Bu
medya içeriklerinin boşlukta oluşmadığı, bu fenomenin reel toplumsal dünyada
da (özellikle dindar gençler arasında) görünür olduğu gerçeğinden hareketle
geçmişten bugüne romantik İslam’dan İslami romantizme doğru bir değişimin
yaşandığı söylenebilir. Biraz yakından bakılınca bu değişimin düz bir çizgide,
doğrusal bir düzlemde gerçekleşmediği dolayısıyla onun, panoramik bir bakış
açısına konu edilerek sosyolojik açıdan bütüncül bir değerlendirilmesinin
yapılabileceği anlaşılmaktadır. Böyle bir teorik perspektiften mülhem bu bildirinin
birinci kısmında romantik İslam’ın; ikinci kısmında, İslami romantizmin hem sosyal
medyadaki hem de onun örneklem olarak seçilen İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin
dünyasındaki karşılığını (ilgili tutum, anlamlandırma ve değerlendirme biçimlerini)
keşfetmeye yönelik bir (n)etnografik incelemeden elde edilmiş, yatay/yan yana
gelen görünümlerini birleştirmeyi deneyeceğiz. Sonuçta ise, romantik İslam ile
İslami romantizmin dikey/üst üste gelen görünümlerini birleştirmek suretiyle
yaşanan değişimin panoramik bir sosyolojik değerlendirmesini tartışmaya açmak
amacındayız.
Anahtar Kelimeler: İslamcılık, Romantik İslam, İslami Romantizm, Dindar Gençlik.
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FROM ROMANTIC ISLAM TO ISLAMIC ROMANTICISM:
A SOCIOLOGICAL PANORAMA OF RELIGIOUS YOUTH ROMANTICISM
FROM PAST TO PRESENT
Prof. Dr. Mustafa Macit
Atatürk University
macitm@atauni.edu.tr

ABSTRACT
A simple observation of the history of Islamic world relation to modernity is
enough to see that, collective Islamic attitudes towards modernity diversified
within a range rejection and acceptance. It can be argued that some of these
attitudes are romantic, such that the analysis of the content of hymns, Islamic
anthems and novels is sufficient to corroborate this claim. However, in the
relationship with modernity, especially parallel to changes that took place in the
last quarter of the 20th century, Islamic romanticism is on the agenda rather
than today’s romantic Islam. Thus, the prevalence of İslamic romantic messages
is remarkable especially in the social media. Based on the fact that these media
contents do not occur in a space and that this phenomenon is visible in the
real social world (especially among young religious people), it can be said that
there has been a change from romantic Islam in the past to Islamic romanticism
in the present. When we look a little closer, it is understood that this change
does not take place in a straight line, so its holistic sociological assessment
can be made from a panoramic point of view. In the first part of this report, we
will try to combine the horizontal/side-by-side squares of romantic Islam at the
theoretical level; in the second part, we will try to combine the horizontal/sideby-side squares which are defined as Islamic romanticism, as obtained from an
(n)ethnographic study that was intended for discovering the place of it both
in the social media and in the world via selected examples from the Faculty of
Theology students. In the end, we intend to discuss a panoramic sociological
assessment of the change that is taking place at the romantic level by combining
vertical/overlapping squares of romantic Islam and Islamic romanticism.
Key Words: Islamism, Romantic Islam, Islamic Romanticism, Religious Youth
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İSLAMCI FEMINIZM:
KAVRAMSAL BIR TARTIŞMA
Harun Tunç
Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)
tunc-harun@hotmail.com

ÖZET
Bugün dünyadaki karmaşık ve tartışmalı feminizm çeşitlerinden biri İslamcı
feminizmdir. İslamcı feministlerin İslam ve feminizmle olan ilişkileri bağlamında
kendilerine karşı “içerden” ve “dışarıdan” oluşan yaklaşım biçimleri, onları söylem
olarak daha tartışmalı ve kimlik açısından daha karmaşık hale getirirken; kavramsal
yönden ise daha tanımsız bir hale sokmuştur. Kavramsal yönüyle bu durum, bir
isimlendirme kargaşasına yol açmıştır. Zira İslamcı feminizm için bugüne kadar
çok çeşitli tanımlamalar geliştirilmiştir. Bunlar, “feminizm” ve “kadın hareketi”
kavramlarından her ikisi ile yapılmış; İslamcı feminizm/feminist, İslamcı kadın
hareketi, İslami feminizm/feminist, İslami kadın hareketi, İslami kadın hareketliliği,
Müslüman feminizmi/feminist, Müslüman kadın hareketi, dindar feminist, dindar
kadın hareketi, türbanlı feminist, türbancı! feminist, başörtülü feminist şeklinde
sıralanabilir. Öncelikle bu kavram kargaşasındaki asıl problemin, tamlamanın
birinci kısmında olduğunu belirtmek gerekir. Tamlamanın ikinci kısmı ise genel
olarak “feminizm” çerçevesinde tartışılacak bir problemdir. Yani, “feminizm” ve
“kadın hareketi” kavramları arasında da bir ayrım olup bu ayrım bu çalışmada
da gözetilecek olmakla birlikte, asıl olarak, bu kavramları vasıflandıran -İslamcı,
İslâmî, Müslüman, dindar, türbanlı, türbancı!, başörtülü- kavramların kargaşası
yaşanmaktadır. Bazen Türkçe literatürde, müstakil bir çalışmada bile, yukarıda
sayılan tanımlamaların en az iki veya üç tanesine, birbirini karşılamadığı halde,
yer verilmekte bazen de vasıflandıran kavramlardan en az iki tanesinin arasına
ayraç işareti konularak aynı anda kullanıldığı görülmektedir. İşte bu doğrultuda,
bu çalışmada, İslamcı feminizm üzerine kavramsal bir tartışma yürütülmek
istenmektedir. Bu tartışma, söz konusu kavramlardan birini tercih edip diğerlerini
elemek anlamına değil; sebeplerin işaret ettiği sonuca ulaşma çabası anlamına
gelmektedir. Yine bu çalışma, bu tartışma için son noktayı ifade etmezken, bu
konuda yapılacak başka çalışmalara katkı sunmayı da amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslam, Feminizm, Kadın Hareketi, İslamcı Feminizm.
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ISLAMIST FEMINISM:
A CONCEPTUAL DISCUSSION
Harun Tunç
Çukurova University (PhD Student)
tunc-harun@hotmail.com

ABSTRACT
It will not be an exaggeration to say that Islamist feminism is the most complex
and controversial type of feminism in the world today. In the context of Islamist
feminists’ relations with Islam and feminism, their “internal” and “external”
approaches to them have made them remain undefined as a concept, while
at the same time making them more controversial as a discourse and more
complex in terms of identity. Conceptually, this has led to a naming confusion.
For Islamist feminism, many different definitions have been developed. These
can be seen in terms of “feminism” and “women’s movement” such as Islamist
feminism/feminist, Islamist women’s movement, Islamic feminism/feminist,
Islamic women’s movement, Islamic women’s mobility, Muslim feminism/feminist,
Muslim women’s movement, religious feminist, religious women’s movement,
feminists with türbans, türbanist! feminist and feminists with headscarves. First
of all, it should be noted that the main problem in this complex concept is in the
first part of the compilation. The second part of the compilation is generally a
problem to be discussed in the framework of feminism. In other words, there is a
distinction between the concepts of “feminism” and “women’s movement”, and
this distinction will be observed in this study despite the confusing concepts
of Islamist, Islamic, Muslim, religious, türbaned, türbanist!, headscarved that
characterize these concepts. Sometimes, even in an independent study in
Turkish literature, at least two or three of the definitions given above do not
match each other and sometimes at least two of the qualifying concepts appear
to be used in the same place by putting a separator between them. In this
work, the aim is to carry out a conceptual discussion on Islamist feminism. This
discussion does not mean choosing one from the concepts and then eliminate
others, but rather trying to reach the conclusion pointed out by the causes. This
study aims to contribute to other works on this issue, while not claiming the final
say in this discussion.
Key Words: Islam, Feminism, Women’s Movement, Islamist Feminism
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MUSA CARULLAH BIGIYEV’IN HATUN ADLI ESERINDE
KADININ ÖZNE VEYA NESNE OLMA DURUMU
Arafat Deniz
Ankara Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
arafatdeniz@hotmail.com

ÖZET
Sanayileşme ile birlikte modern zamanlarda kadınların sosyal hayatta daha
çok yer almaları, onların sosyal ve hukuki hakları konusunda tartışmalara
neden olmuş ve bunun neticesinde kadının geleneksel rolü ciddi bir şekilde
eleştirilmeye başlanmıştır. Geleneksel toplumlarda kadın sosyal hayattan genelde
soyutlanmışken; modern dönemlerde ise kadınların sosyal hayattaki konumu
en çok işlenen ve tartışılan konulardan biri olmuştur. Musa Carullah Bigiyev
(1875-1949), çalkantılı bir dönemde eser üretmiş ve fikirleri İslam dünyasında
geniş yankılar oluşturmuş çok yönlü bir yazardır. O, İslam coğrafyasında
modernleşmenin gerçekleştiği bir dönemde yaşamış olmasından dolayı modernlik
ve gelenek çatışmasına şahit olmuş ve bu süreçte telif eserleriyle süregelen
tartışmaları zenginleştirmiştir. Bigiyev, kadın konusunda kaleme aldığı “Kur’an-ı
Kerim Âyet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda Hatun” adlı eserinde kendine özgü
duruşu ve fikirleriyle dikkat çekmektedir. Bu eserinde, kadın kimliğinin tarihsel
süreç içindeki konumunu, kavramlar üzerinden ve İslam’ın temel kaynakları
olan Kur’an ve hadislere dayanarak inceler. Ayrıca fıkhi-hukuki çıkarımlarını,
nikâh, çokeşlilik, boşanma, miras, şahitlik ve hicap dâhil olmak üzere çeşitli
konular örneğinde dile getirir. Kitabın genelinde ise, geleneksel uygulamalarda
kadına yönelik İslam dininin hedeflerinin gerçekleştirilmediği ve kadının gerçek
değerinin anlaşılmadığı düşüncesi verilmektedir. Kur’an’da adı geçen kadınlar
ve hanım sahabeler örnek verilerek kadının sosyal hayatta hangi özelliklere ve
vazifelere sahip olduğu, erkeklerden hangi konularda farklı oldukları ve kadının
ideal konumu ile rolünün ne olduğu anlatılmaktadır. Bigiyev, söz konusu kitabında
kadın hakkındaki geleneksel algıları eleştirmiştir. Bu çalışmada, Hatun adlı eserde
kadının sosyal hayattaki rolleri ve görevleri üzerinden kadının sosyal bir varlık
olarak hangi yönlerinin ön plana çıkarıldığı gösterilmeye çalışılacak ve kadının
özne-nesne olma durumunun nasıl ele alındığı hususu sembolik etkileşim kuramı
çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Musa Carullah Bigiyev, Kadın, Sosyal Hayat, Özne, Nesne.
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WOMEN AS OBJECT OR SUBJECT
IN BIGIYEV’S WORK NAMED KHATUN
Arafat Deniz
Ankara University (Master Student)
arafatdeniz@hotmail.com

ABSTRACT
In the aftermath of the industrialization period, women’s social and legal rights
have begun to be discussed, and women’s traditional role has been severely
criticized as a result of the fact that in modern times women are more involved
in social life. In traditional societies, women and social life are generally kept
apart, whereas in modern times women’s social status has become one of the
most discussed and controversial topics. Musa Carullah Bigiyev is a versatile
scholar that has produced works in a turbulent period and whose ideas have
had wide repercussions in the Islamic world. In the period Bigiyev lived, Islam
witnessed the conflict between modernity and tradition, and he enriched the
ongoing debate with his works as well. Bigiyev draws attention to his unique
posture and ideas in his work titled “Woman in the Light of the Quranic Verses”.
In this work, he examines the position of female identity in the historical process
based on key sources such as the Qur’an and Hadith. He also expresses his fiqhlegal inferences in the context of various topics including marriage, polygamy,
divorce, inheritance, testimony, and hijab. In his book, Bigiyev criticized traditional
perceptions about women. Throughout the book, traditional practices are given
to the idea that Islamic religious goals have not been achieved and that the true
value of women has not been understood. The women who were mentioned in
the Qur’an and lived in the period of the Prophet are given as examples. Women’s
features and occupations in society are explained, why they are different from
men, and which are the ideal position and role of the woman. In this study, we
will try to show what aspects of women are taken as a social entity through
the roles and duties of women in social life. How the situation of women as
a subject or an object is handled will be examined within the framework of
symbolic interaction theory.
Key Words: Musa Carullah Bigiyev, Woman, Social Life, Object, Subject
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İNSAN VE TOPLUM İLIŞKISININ DIN SOSYOLOJISINDEKI DEĞERI
Dr. Yalçın Çetin
MEB Bursa/Kestel Halk Eğitim Merkezi
yalcincetin78@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, zorunlu toplumsal bir varlık olarak kabul edilen insanın ve
onun içinde yer aldığı toplumsal dinamiklerin sosyolojinin özel bir alt disiplini olan
“Din Sosyolojisi” bağlamındaki değer analizini yapmaktır. İnsan yazısız-yazılı tarih
içerisinde birçok kültür ve medeniyet inşa etmiş; aynı zamanda bu inşa sürecinde,
kendisi de farklı psikolojik, ekonomik, sosyal paradigmalardan geçerek, kendini
anlamlı bir varlık olarak konumlandırmaya çalışmıştır. Sosyolojik bakımdan
insanın değeri, içinde yaşadığı sosyal çevrenin ve ürettiği kültür araçlarının
değerlendirilmesiyle anlaşılabilir. İnsan aile, toplum, din ve ekonomi gibi olgular
içinde bir var olma mücadelesi vermektedir. Bu toplumsal olgulardan hareketle
insanın değer üreten bir varlık olduğu gerçeği ortaya konmuştur. Bir kültür
bilimi olarak sosyoloji, ekseriyetle 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında
bağımsızlığını elde etmeye başlamış ve ondan bir alt disiplin olarak neşreden din
sosyolojisi, kendini dinin toplumsal yapıdaki tezahürlerine adamıştır. Sosyoloji,
toplumsal olgu ve yapıları açıklamaya çalışırken; din sosyolojisi de din ve toplum
arasındaki münasebetleri, sosyolojik bir bakışla açımlamaya çalışmaktadır. Din
sosyolojisi bu bağlamda kendini, ne katı bir bilimcilikle pozitivizm tuzağına
düşürmeden, ne de dini veya dinsel bir sosyolojiye dönüşmeden var etmek
zorundadır. Sonuç olarak insan ve toplum arasındaki ilişkiler birçok sosyal
bilimin (felsefe, tarih, psikoloji, antropoloji vb.) konusu olduğu gibi çoğunlukla
sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Bir üst yapı olgusu olan din ise insanın manevi
dünyasından hareketle sosyal dünyasını anlamlandırmaya çalışır. Dinin insan ile
toplum arasındaki bu önemli rolünü anlamlandırmak, açıklamak, betimlemek
ise din sosyolojisinin varlığına işaret etmektedir. Bu tebliğde insan ve toplum
arasındaki ilişkinin din sosyolojisindeki değeri ele alınırken; sosyoloji ve din
sosyolojisinin bağımsız bir sosyal bilim haline gelmesine öncülük eden açıklayıcı
paradigma ile anlayıcı paradigma da karşılaştırmalı bir analize tabi tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Din, Din Sosyolojisi, Toplum, İnsan, Kültür.
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THE VALUE OF HUMAN-SOCIETY RELATION
IN SOCIOLOGY OF RELIGION
Dr. Yalçın Çetin
Kestel Public Education Center
yalcincetin78@hotmail.com

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the value of sociology of religion which is
an sub-discipline of sociology. Humans have passed through pyschologial,
economical and social paradigms in the effort to ensure a meaningful existence.
The value of a person as a sociological entity is understood by evaluating the
cultural tools and the socio-culture. Mankind struggles for existence in terms of
society, religion and economy. As a culture science, sociology started to gain
independence at the end of 18th and at the beginning of the 19th centuries.
Sociology of religion, as a sub-discipline of sociology, devotes itself to a reflection
on society. While sociology tries to explain the fact and structures, sociology of
religion tries to explain the relationship between religion and society by means
of a sociological concept. In this coherence, sociology of religion neither entraps
itself into positivism by forcing scientism nor changes the religion or religious
sociology. As a result, the relationship between humans and society is a subject
of social science (philosophy, history, psychology, antrophology, etc.), especially
sociology. As an upper class phonemenon, religion tries to give meaning to
the social world of society in terms of the concept of an immaterial world.
Describing this important role of religion betweeen the mankind and society is
the rationale for the sociology of religion. While in this report the value of the
relationship between man and society in the sociology of religion is discussed,
the explanatory paradigm and the paradigm of understanding that led to
sociology and sociology of religion becoming an independent social science
will be subjected to a comparative analysis.
Key Words: Religion, Sociology of Religion, Society, Human, Culture
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TOPLUMUN DIN ALGISININ DININ HAKIKAT BAKIŞIYLA
İLIŞKISI/İLIŞKISIZLIĞI
Dr. Ayşe Karaköse
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ÖZET
Toplumda bireylerin dini inanç, pratik ve tecrübelerinin biçimlenmesinde algıların
önemli bir yeri vardır. Sahip olunan algıların toplumsal ve kültürel diğer anlamlarla
bir köprü oluşturduğunu da söylemek mümkündür. Dini-kültürel inanç ve pratiklere
ilişkin algılar, üzerlerinde derin analiz ve değerlendirmeler yapılmadan kişisel ve
toplumsal ön kabullerin oluştuğu bir algılama alanını teşkil ederler. Bu çerçevede
bu bildiride üzerinde durulacak konulardan biri toplumsal din algısı olduğuna
göre, bireylerin algı çeşitliliğinin nelerden oluştuğunu öğrenmeye çalışmak, dinin
sunduğu hakikat alanıyla irtibatını değerlendirmek bakımından oldukça önemli
ve gerekli bir adım olacaktır. Uzun yıllar bireylerin soru ve sorunlarıyla muhatap
olan biri olarak, gerek bu tür soruların analizi gerekse toplumsal hayatın gözlemi
sonrası, din hakkında genel olarak şu tür algı birikimleriyle karşılaşılmıştır: Sorun
gideren ya da çözüm bularak denge haline kavuşma aracı, güvenli bir sığınak
algısı, payına düşen sorumlulukların hatırlatıcısı; kifayetli yaşam arayışına yetecek
dozda din; kolay konuşulabilir mevzular alanı; çözümünün nasılsa var olduğuna
dair duygusal ya da düşünsel dayanak zemini; ödül ve cezalandırılmanın yekûn
olduğu bir alan; yetinilmeyen soruların devam ettiği ve destek bulduğu bir alan
gibi pek çok kişisel değerlendirmeyle birlikte, geleneksel olarak aktarılmışlıkları
içeren dini algılama biçimlerinden söz etmek mümkündür. Çalışmamızda bu
algılamalara örnekler vermek ve açıklayıcı değerlendirmeler yapmak dışında,
toplumun din algısının hakikat ve ahlaki alanla irtibatına da vurgu yapılacaktır.
Ayrıca, algıları özellikle beklenti ve ihtiyaçlar şekillendirdiğine göre; bireylerin din
algısı başta olmak üzere, Tanrı’nın bireylerden beklentisi ve bireylerin gönderilen
dinin hakikati ve sunduğu prensiplerle irtibatı gibi konular da örnek sorular ve
gözlemler üzerinden incelenecektir. Din, mensubu olan inanandan bir takım
beklentiler, emir ve yasaklamalar üzerinden dikkate alınmayı ve çeşitli anlamlarıyla
hissedilebilir ve yaşanılabilir bir hayatın inşa edilmesini hedeflediğine göre,
bireylerin algılamalarının dinin sahibinin gönderdiği sistemin anlamıyla da ilişkili
olması beklenir. Bu bağlamda çalışmamız; anlayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşım
kullanarak, “Tanrı’nın amacı ile bireylerin algılamaları karşılaştırıldığında amaç
farklılığı olduğu söylenebilir mi?” sorusu çerçevesinde konularını belirlemekte ve
bunlar üzerinde değerlendirmeler yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din, Algı, Hakikat, Ahlak.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL PERCEPTION OF RELIGION
AND THE VIEW OF RELIGION ON TRUTH
Dr. Ayşe Karaköse
Directorate of Religious Affairs
aysekarakose@hotmail.com

ABSTRACT
Perceptions have an important place in the formation of religious practices,
beliefs and experiences of individuals in society. It is also possible to say that
perceptions form a bridge with other socio-cultural meanings. Perceptions of
cultural and religious beliefs-practices constitute a perception field in which
personal and social pre-acceptance occurs without deep analysis and evaluation.
Accordingly, one of the issues to be emphasized in this report is the sense of
social religion, to know the diversity of perceptions among individuals will be a
necessary step towards evaluating the connection with truth that religion offers.
As someone who has dealt with the questions and problems of individuals for
many years, I can summarize this kind of perception accumulation after both
the analysis of such questions and the observation of social life In this way:
balancing by fixing the problem or finding a solution; a safe shelter sense;
reminder of responsibilities; religion will satisfy adequate life search; matters
that can be spoken easily; the idea that there is definitely a solution; area where
the prize and punishment are more; area of insufficient and unending questions,
etc. With many such personal evaluations, it is possible to talk about the forms
of religious perception that include traditions. In addition to giving examples of
these perceptions and explanatory considerations, the perception of religion
in society will be emphasized in terms of the truth and moralty of religion.
As perceptions shape especially expectations and needs, with the religious
perception of individuals, the expectation of sending religion and the truth of
religion will be evaluated on sample questions and observations. Is it possible
to say that God’s purpose is different from the point of view expressed by the
perception of individuals? This paper will be prepared with such questions as
well as an explanatory and interpretive approach in mind.
Key Words: Religion, Perception, Truth, Moral
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SOYUT DININ KOLEKTIFLEŞME SORUNU VE
HAYY B. YAKZAN’IN SUBJEKTIF İMANI
Arş. Gör. Sıddık Ağçoban
Kırklareli Üniversitesi
s.agcoban@hotmail.com

ÖZET
İbn-i Tufeyl’in Hayy b. Yakzan’ı din sosyolojisi açısından pek incelenmemiştir. Oysa
bu eser tekil dindarlık biçimiyle çoğul dindarlık biçimlerinin aynı dini temsil etseler
bile farklı mahiyetler taşıyabileceğini ifade etmektedir. Hayy b. Yakzan dinin
kolektif bir kimlik kazandıkça somutlaştığı, somutlaştıkça da anlam derinliğini belli
ölçüde yitirdiği görüşünün kristal bir örneğini sunmaktadır. “Bireysel dindarlık”
din sosyolojisi disiplini içinde son zamanlarda üzerinde çalışılan bir kavram
olmakla birlikte henüz çerçevesi tam olarak netleşmemiştir. Bu çalışma “bireysel
dindarlık” ve bu kavramla sıklıkla kullanılan “kolektif dindarlık” kavramlarının
tanımlanması açısından literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda
çalışmanın çıkış noktası Hayy b. Yakzan karakteridir. Hayy, toplumun etkisinden
tamamen uzak olarak kendi başına elde ettiği dindarlık biçiminin toplumda
uygulanamayacağını görür ve nitelikli bir dindarlık yaşayabilmek için kendini
toplumdan tekrar tecrit etmek zorunda kalır. Fakat Hayy, kendinin geliştirdiği
dindarlık anlayışına uymasa bile toplumda yaşanan dindarlık biçiminin doğru ve
zorunlu olarak somut olması gerektiğini kabul eder. Bu çalışmanın sonuçlarına
göre; 1. Din kolektifleştikçe somutlaşır. Bireysel dindarlıkta dindarlığın karakterini
Allah, aşkın değer, inanç, itmi’nan gibi soyut ilkeler belirlerken; kolektif dindarlıkta
dinsel eylemler, ayinler, ibadetler gibi somut eylemler karakteri belirler. Toplum,
soyut inanıştaki derinlikle pek ilgilenmez. Önemli olan gözle görülür süreçlerin
alışılmış şekilde devamını sağlamaktır. 2. Din kolektifleştikçe reformist özelliğini
kaybeder. Zaman geçtikçe toplumun din üzerindeki etkisi artarken, dinin toplum
üzerindeki etkisi azalır. Dinin söylem ve sınırlarını ağırlıklı olarak toplumsal
var oluş biçimi belirlemeye başlar. 3. Bireyin dindarlığı toplumun dindarlığı
karşısında pasifleşir. Bireysel din ile kolektif din arasındaki çelişki durumunda, kişi
ya kolektif olana uymak ya da toplumdan kendini tecrit etmek zorunda kalabilir.
4. Toplum, yaşadığı kolektif dinin değiştirilmesi taleplerine karşı fazla dirençli
ve gerektiğinde saldırgan olabilir. 5. Toplumun dinsel öğretileri somutlaştırma
yönünde gösterdiği karşı konulmaz talepler, dinsel öğretilerin bu taleplere uygun
tasarlanmasını ve yayılmasını sağlar. Nitekim dinlerde tebliğci (veya şâri‘), dinin
somut ilkelerini belirlemek ve anlatmakla yükümlüdür. Bunun neredeyse her
dönemde daha işlevsel ve pratik sonuçlar sağladığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bireysel Dindarlık, Kolektif Dindarlık, Hayy B. Yakzan.
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COLLECTIVIZATION PROBLEM OF ABSTRACT RELIGION AND
HAYY B. YAKZAN’S SUBJECTIVE FAITH
Res. Asst. Sıddık Ağçoban
Kırklareli University
s.agcoban@hotmail.com

ABSTRACT
Ibn-i Tufeyl’s Hayy b. Yakzan has not been studied much in terms of the sociology
of religion. This work, however, expresses that even if the forms of singular and
plural piety represent the same religion, they may have different characteristics.
Hayy b. Yakzan presents a crystal example of the idea that religion becomes
concretized as it gains a collective identity, and, as such, loses a certain degree
of meaning. This study aims to contribute to the literature on the sociology
of religion in terms of defining the concepts of “individual religiosity” and
“collective religiosity”. The starting point of this work is the character of Hayy
b. Yakzan. Hayy sees that the form of religiosity he has acquired on his own,
completely removed from the influence of society, cannot be implemented
in society, and so he has to re-isolate himself from society in order to live a
qualified religiosity. Yet, Hayy agrees that the form of religiosity in society must
be true and necessarily concrete, even if it does not conform to the concept of
religiosity that he has developed. According to the results of this text:
1. Religion becomes concrete as it is collectivized. Society is not much interested
in the depth of abstract belief. What is important is to ensure that the visible
activities continue to be customary.
2. As religion becomes collective, it loses its reformist character.
3. The individual’s religiosity becomes passive in the face of communal religiosity.
In the case of contradiction between individual religion and collective religion,
one may have to comply with the collective or else isolate himself from society
altogether.
4. The community may be highly resistant and, where necessary, aggressive to
the demands for change in the collective religion they practise.
5. And religious rhetoric and boundaries are predominantly determined by the
form of social existence. Therefore, in religions, the communicator (or şari) is
obliged to identify and explain the concrete principles of religion.
Key Words: Individual Religiosity, Collective Religiosity, Hayy B. Yakzan
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ALI FUAD BAŞGIL VE SOSYAL BIR KURUM OLARAK DIN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çakır
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
mehmetcakir@kmu.edu.tr

ÖZET
“Bırakınız, herkes gönlünün ışığını kendisi yaksın” sloganı ile din kurumunun
amaç ve işlevlerini serbestiyet ekseninde değerlendiren Ali Fuad, din kurumunun
ahlaklı bir toplum yapısının destekçisi ve toplumsal hayatın ehemmiyeti olduğunu
belirtmektedir. Ali Fuad’a göre din aynı zamanda derin bir temayülün ve hayati
bir ihtiyacın ifadesi şeklinde tanımlanmakta iken; din konusunda bilim dünyasının
yaklaşımı irdelenmekte ve bu yaklaşımlar dönemin koşulları bağlamında zaman
zaman eleştirilmektedir. Ali Fuad her ne kadar din kurumunun işlevleri konusunda
malumatlarını aktarsa da, dinin özüne dair söylediklerinin yeterli olmadığını ve
okuyucuları dikkatli olmaya davet ettiğini belirtmektedir. Birilerini ikna etmeye
ya da dinin özüne dair görüşlerini kabul ettirmeye niyetli olmadığını söyleyen Ali
Fuad, din kurumu ile uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan ve aynı zamanda din
kurumunun işlevine uzak kalmış bireylerin dinin özüne dair yaptıkları eleştirileri
de anlamadığını belirtmektedir. Ona göre, hiçbir ilmi ve tarihi esasa dayanmayan
ve 18. yüzyıl siyaset arenasında Kilise kurumunu devirmeyi amaçlayan, “iki taraflı
bir balta gibi” kullanılan yakıştırmalar günümüze kadar devam etmiştir. Bireylerin
din hürriyetinden kaynaklı bazı haklara sahip olduğunu belirten Başgil, bu hakların
görmezden gelinmesi, inkar edilmesi ve kısmen kısıtlanmasının din hassasiyeti
taşıyan bireylerin sosyolojik varlıklarına bir tehdit unsuru taşıyabileceğini söyler.
Dolayısıyla onun din kurumuna dair söylemleri, din kurumunu inkar edenlere ve
görmezden gelenlere karşı cevap verme niteliğinde olduğunu söylemek yanıltıcı
olmayacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, Ali Fuad Başgil’in zihin dünyasında
tasarladığı din kurumuna dair görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma, Ali Fuad
Başgil’in kendi eserleri üzerine odaklanmakta; özellikle din kurumuna ait
görüşlerini aktardığı “Din ve Laiklik” adlı eserine yoğunlaşmaktadır. Betimsel
analiz teknikleri ile oluşturulan bu çalışmada, Ali Fuad Başgil’in özellikle kendi
döneminde sosyal bir kurum olarak din kurumunun toplumsal icrasında yaşanılan
olaylar dönemin koşulları bağlamında irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Din, Laiklik, Sosyal Kurum.
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ALİ FUAD BAŞGİL AND RELIGION AS A SOCIAL INSTITUTION
Asst. Prof. Mehmet Çakır
Karamanoğlu Mehmetbey University
mehmetcakir@kmu.edu.tr

ABSTRACT
Ali Fuad Başgil, who evaluated the aims and functions of a religion institution on
the basis of freedom under the slogan “leave it to everyone, let the light of your
heart be yourself”, hereby suggests that the religious institution is the supporter
of a moral society and is important for the social life. According to Başgil,
while religion is also defined as a deep tendance and vital need, the approach
of the world of science to religion is being examined, and these approaches
are criticized from time to time in the context of the conditions of the period.
Başgil says that although the religious institution relies on the knowledge of its
functions, what it says about religion is not enough and thus cautions readers to
be careful. Başgil, who admitted that he did not intend to persuade anybody to
accept his views on the essence of religion, states that individuals who are not at
all closely related to the religious institution and who are also removed from the
function of the religious institution do not understand the criticisms they have
made about the true nature of religion. According to him, there is no scientific
or historical legacy that is not based on the 18th century politics which aims to
overthrow the church, and its use as a “two-sided ax” has continued up to this
day. Indicating that individuals have some rights stemming from the freedom of
religion, Başgil said that the invisible marriage, denial or partial restraint of these
rights would be seen as a threat to the sociological existence of individuals
who are sensitive to religion. Therefore, it would not be misleading to say that
Başgil’s rhetoric is about the religious institution, the denial of the institution of
religion, and the fact that it responds to those who ignore it. The main aim of this
study is to reveal the views of Ali Fuad Başgil about the religion institution he
designed in the world of the mind. This study focuses on Ali Fuad Başgil’s own
works, especially his work entitled “Religion and Secularism”, which he refers to
as a religious institution. This study, which uses descriptive analysis techniques,
is also used by Ali Fuad Başgil. What is experienced in religious social practice
as a social institution is examined in terms of the conditions of the period.
Key Words: Religion, Laicité, Social Institution
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MEVLÂNÂ HÂLID EL-BAĞDÂDÎ’NIN FELSEFESI VE
GÜNÜMÜZ OSMANLI-ŞARK MEDRESELERININ
DEVAM ETMESINDEKI ROLÜ
Arş. Gör. Dr. Deniz Aşkın
Bitlis Eren Üniversitesi
denizaskin13@gmail.com

ÖZET
Osmanlı Devleti’nde genel olarak 19. yüzyıla kadar devletin yönetici sınıfının
eğitildiği medrese kurumları, Cumhuriyete geçişten sonra çıkarılan Tevhid-i
Tedrisat Kanunu (1924) ile Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır. Kısa bir süre sonra ise
tamamen kapatılan bu eğitim kurumları Türkiye’nin birçok ilinde yasal zeminden
mahrum olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu noktada devletin yardımı
olmaksızın sadece halkın yardımı ile devam eden bu kurumların bazıları, süreç
içerisinde ya hafızlık eğitiminin verildiği kurumlara evrilmiş ya da tamamen
kapanmıştır. Bazıları ise, özellikle merkezi hükûmetten uzak bölgelerde müstakil
olarak devam ederek günümüze kadar gelmişlerdir. Özellikle Nakşibendi
tarikatının Hâlidî geleneği bünyesinde ilerleyen bu medreseler son zamanlarda
Türkiye’nin birçok ilinde yeniden medreseler açarak -ve bir taraftan da Diyanet
İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’an kursu statüsü alarak- kurumsallaşmaya
devam etmektedirler. Bununla beraber günümüzde, özellikle yasaklı dönemde
gerek Türkiye sınırları içinde gerekse de başta Suriye ve Irak’taki medreselerde
eğitim alarak yetişen ancak tarikat etkisinden uzak kişiler de kendi medreselerini
İstanbul gibi büyük yerlerde açtılar. Fakat bu tür müstakil medrese hocalarının
dahi tarikat medreselerinde eğitim almadıkları görülmektedir. Bu çalışma
kapsamında ifade edilen günümüz medreselerinin, Hâlidîlik kolunun öncüsü
Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin kendi döneminde ortaya koymuş olduğu felsefe
ile yakın bir ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bu ilişki, söz konusu bu çalışma
kapsamında derinlemesine görüşme yapılan 20 kurum liderinin (müderris/
seyda) ifadeleri doğrultusunda analiz edilecektir. Nitel bir araştırma yönteminin
kullanılacağı bu çalışmada; kurum liderlerinin bu kurumu devralma ve devretme,
dönemsel olarak kurumu devam ettirme taktikleri ve bu süreçte izlenen stratejiler
de detaylı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Medrese, Felsefe, Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî.
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THE PHILOSOPHY OF MAWLANA KHALID BAGHDADI AND
ITS ROLE IN CONTINUING THE OTTOMAN-ORIENTAL
MADRASAS OF TODAY
Res. Asst. Dr. Deniz Aşkın
Bitlis Eren University
denizaskin13@gmail.com

ABSTRACT
The madrasa education institution, by which the ruling class of the Ottoman
State was educated until generally the 19th Century, was centralized with the
Law on Unification of Education (1924). Later, the institution was entirely closed
down despite the fact that it has been continuing in many cities in Turkey
without legal grounds. At this point, some madrasas of the institution, which
either faded away within the process or transferred to places where Qur’an
memory training is given, continued not with state assistance but with the help
of the local people. Some of them have been continuing independent of each
other until today, especially in faraway regions from the central government.
These madrasas have been taking their inspiration from the Khalid tradition of
Naqshbandi tariqa. Recently, they have opened new madrasas related to them
in the other cities by reinstitutionalizing. In the meantime, they are acquiring
legal status by changing their position with Qur’an courses. Besides, there
are some mudarrises who went to Iraq and Syria because madrasa education
system was banned and they do not accept the tradition of tariqa on madrasa
even though they are also opening new madrasa in the big cities, especially in
İstanbul. However, it is seen that these mudarrises have also been educated in
the madrasas where the tariqa tradition was dominant. Therefore, the madrasas
have a very rigid relationship with Mawlana Khalid Baghdadi and with his
philosophy which he set forth during his time. This relationship will be analyzed
by interviewing 20 muderrises. This qualitative study will focus on the tradition of
continuing the institutions over the mudarrises, their tactics, and the strategies
which have been followed until today.
Key Words: Madrasa, Philosophy, Mawlana Khalid Baghdadi
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GÜNDEM BELIRLEME KURAMI BAĞLAMINDA
DIYANET İŞLERI BAŞKANLIĞI’NIN 2017 YILI CUMA HUTBELERI
Arş. Gör. İsmail Kaplan
Anadolu Üniversitesi
ismailkaplan@anadolu.edu.tr

ÖZET
İslâm inancının gerektirdiği ibadetlerden birisi olan Cuma namazı, diğer vakit
namazlarından farklı olarak toplumsal bir ibadet özelliği taşımaktadır. Öyle ki
Kur’an’da bu vakitte herkesin bir araya gelmesi ve toplanması emredilmiştir.
Cuma namazını diğer namazlardan ayıran bir diğer nokta ise, Cuma hutbesinin
namazın bir farzı oluşudur. Hutbe genellikle dini, sosyal, kültürel veya güncel bir
olay veya olguyu açıklar. Cuma hutbeleri, büyük grupların bir araya toplanması
ve bir kişi tarafından okunan hutbedeki iletilere muhatap olması bakımından
dönemine göre önemli bir iletişim aracıdır. Yaşı, mesleği, sosyal statüsü fark
etmeksizin her hafta bir araya gelen cemaat, Cuma hutbeleri vasıtasıyla güncel
gelişmelerden, tartışmalardan haberdar olabilir. Cuma namazı aynı zamanda bir
otorite göstergesidir. Özellikle Ortadoğu’da modern döneme gelinceye kadar
bir devletin bağımsızlık göstergeleri arasında bayrak ve para biriminin yanında
“Sultan adına hutbe okunması” da bulunmaktaydı. Cuma hutbesinin bu tanımı,
onun aynı zamanda egemen ideolojinin bir iletişim yöntemi olmasını beraberinde
getirmektedir. McCombs ve Shaw’ın ortaya attığı ‘gündem belirleme’ kavramı,
gazete editörleri ile radyo ve televizyon yayıncılarının haberleri seçerken
alıcıların düşüncelerini şekillendirmeyi amaçladığını tanımlar. Onlara göre kitle
iletişim araçlarının en önemli özelliği, dünyamızı bizim için düşünsel olarak
düzenlemesi ve organize etmesidir. Bu amaçla kitle iletişim araçlarında haberler
kaynağın ideolojisine göre toplanır, sıralanır ve iletilir. Günümüzde Türkiye’de
Cuma hutbeleri, Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Devlet bünyesinde faaliyet gösteren bir
kurumun hazırladığı iletilerde, devletin ve kurumun bakış açısının yansıtılması
beklenen bir durumdur. Kimi zaman İslâm inancının gereklilikleri, kimi zaman
ise güncel olaylar ve etkileri üzerine hazırlanan hutbe metinlerinde gündem
belirleme kuramı, iletilerin yapısı gereği geçerli olmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Cuma hutbelerinin; medya, siyaset ve
halk gündeminden ne ölçüde etkilendiğini belirlemektir. Bunun için 2017 yılı
boyunca okunan hutbeler ile, hutbelerin okunduğu tarihe ve öncesine ait güncel
olaylar listelenecek ve hutbe metinleri ile gündem arasındaki ilişki içerik analizi
yöntemiyle incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Cuma Namazı, Hutbe, Gündem Belirleme Kuramı.
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FRIDAY KHUTBAHS OF PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS
IN 2017 WITHIN THE CONTEXT OF AGENDA SETTING THEORY
Res. Asst. İsmail Kaplan
Anadolu University
ismailkaplan@anadolu.edu.tr

ABSTRACT
The Friday prayer, which is one of the religious devotions required by the Islamic
religion, is a social worship unlike other prayers. In the Qur’an, this assembly is
ordered so that everybody gathers in a mosque at this time. Another point that
separates Friday prayer from other prayers is “khutbah”. The khutbah generally
reveals a religious, social, cultural or contemporary event or subject. Khutbah
is an important way of communication in terms of gathering of large groups.
Muslims get together every week, regardless of age, occupation, social status,
where they could be informed of contemporary developments through khutbah.
Friday prayer is an indication of authority at the same time. Especially in the
Middle East, until the modern age, independence is related to flag, currency
and “reading khutbah on behalf of the sultan.” This definition of the khutbah is
accompanied by it being a communication method of the dominant ideology
at the same time. McCombs and Shaw’s agenda-setting concept explains that
newspaper editors, radio and television broadcasters all aim to shape buyers’
minds when selecting news. According to them, the most important feature
of mass media is to organize the world intellectually for us. For this purpose,
news in the mass media is collected, sorted and transmitted according to the
ideology of the source. This study aims to show how the khutbahs reflect media
agenda, politics and the public agenda. For this purpose, khutbahs published
in 2017 will be examined by means of a content analysis, then the relationship
between the khutbah texts and the agenda will be analized.
Key Words: Friday Prayer, Khutbah, Agenda Setting Theory
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DINI HAYATIN ESTETIK BIR BOYUTU OLARAK
VASITASIZ BILGI ALANI VE DEĞERI
Prof. Dr. Mehmet Akgül
Necmettin Erbakan Üniversitesi
makgul70@hotmail.com

ÖZET
İnanç sistemleri insana kendisi ve (tahayyül ve tasavvur gücüne göre şekillenen)
kâinat algısı hakkında anlamlı bir bütünlük arz eden bir görüş sunar. İnsan onda
kendi mahiyeti ve kâinat içindeki yeri hakkında bir bilgi şeması bulur. Kısaca bu
bilgi şeması ile insan kendisinin başlangıcı ve sonunu görür. Bu manada dinler,
insanın hayat süresince karşılaştığı temel problemlerini belli bir açıdan izah
eden sistemlerdir. Dinlerin sahip olduğu izah şemalarının kâinatı yorum gücü,
bazı dinlerde az, bazılarında daha teferruatlı ve zengin olabilir; ama hepsinde
insan zihnini meşgul eden en soyut metafizik problemlerden, yaşanan hayata
ait pratik davranış kurallarına kadar her konuda insanı aydınlatmaya çalıştığı
muhakkaktır. Ancak zaman içerisinde, dinlerin kâinatı izah ve yorumlama gücü
çeşitli nedenlerle zayıflayabilir ve insanlar yeni anlam ve izah şeması arayışlarına
yönelebilir, farklı yol arayışına girebilirler. Modern dönem böyle bir arayışı ve
yönelişi temsil etmektedir. Gerek din-dışı, gerek mistik, ezoterik, kontrolsüz
bilgi alanlarına yönelme aynı gerekçelerden güç almaktadır. Bu bağlamda,
zamanımızın en yoğun tartışma alanlarından biri, bilgi anlayışlarındaki çeşitliliğin
kaybolmasıdır. Zira modern zamanlar bilgi anlayışını, daha çok duyu organları
verileri ve teorik/rasyonel bilgi alanıyla sınırlaması ve bu anlayışta ısrarcı
olması, vasıtasız duyu verileri veya sezgici bilgi alanına olan ilginin azalmasını
sağlamış ve bu alanı tartışmalı hale getirmiştir. Özellikle tasavvuf ve tarikatlar
konusundaki bakış açıları, bilgi anlayışındaki daralmalar ve metodik karmaşadan
beslenmektedir. Bu çalışma yoğun tartışma ve çatışmalara konu olan sezgici/
vasıtasız bilgi alanı ve onun insani ve sosyal yansımalarını ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Modernlik, Din, İnanç Sistemleri, Bilgi Çeşitleri, Vasıtasız ve Sezgici Bilgi.
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THE DOMAIN AND VALUE OF THE IMMEDIATE/INTUITIVE KNOWLEDGE
AS AN AESTHETICAL DIMENSION TF THE RELIGIOUS LIFE
Prof. Dr. Mehmet Akgül
Necmettin Erbakan University
makgul70@hotmail.com

ABSTRACT
Belief systems provide man with a wholistic worldview that takes shape
according to his powers of imagination and conception. Man finds in it an
epistemological scheme about his own essence and position within the universe.
In brief, man sees his own origin and end through this epistemological scheme.
In this sense, religions are such systems as explain the major problems facing
man in his life from a certain perspective. The power of the interpretation of the
universe possessed of by the explanation schemes of religions may be lesser
in some religions and more detailed and richer in some others. However, all
religions certainly aim at informing man about all topics extending from the
most abstract metaphysical problems to the practical rules of life. Over time,
however, the power of religions in explaining and interpreting the universe
may weaken and thus men may turn towards new schemes of meaning and
explanation. The modern era represents such quests and orientations. Tendency
towards the domain of unreligious, mystical, esoteric, uncontrolled knowledge
derives its strength from the same reasons. In this context, the disappearance of
the diversity in the conception of knowledge is one of the oft-debated topics of
our age. That is because the modern epistemology insists on limiting knowledge
to the kind of knowledge which is acquired through the senses and reason.
In contrast to this, the interest in the immediate and intuitive knowledge has
decreased and become disputable in the modern era. The negative attitude visa-vis Sufism and the Sufi orders has been fed by the epistemological narrowing
and methodical chaos. This study is intended to discuss the much-debated
intuitive/immediate knowledge and its social reverberations.
Key Words: Modernity, Religion, Belief Systems, Kinds of Knowledge, Intuitive/Immediate
Knowledge.
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BIR SOSYAL GERÇEKLIK OLARAK DIN BAĞLAMINDA 15 TEMMUZ
Dr. Ayşe Şallı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Eğitim Uzmanı
aysesalli@gmail.com

ÖZET
15 Temmuz gecesi Türkiye tarihi açısından dönüm noktalarından biri olmuştur. İlk
kez bir darbe girişimi, sivil halkın meydanlarda darbeye hedef olan kurum binaları
ve çevresinde gösterdiği direnişle engellenmiştir. Bu çalışmada darbe girişiminin
ilk saatlerinden evden çıkış sürecine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
çağrısından salâların okunmasına, halkın direniş için belli noktalarda bir araya
gelmesinden darbe girişiminin tamamen engellenmesine kadar olan süreçte
ortaya çıkan dini unsurlar tasvir edilmiştir. 15 Temmuz’da sivil halkın direniş
sürecinde dini unsurların belirginleştiği noktalar esas alınmıştır. Bu amaçla 15
Temmuz üzerine farklı kurum ve araştırmacılar tarafından oluşturulan literatürden
elde edilen verilerin yanı sıra 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak darbe girişimine
karşı mücadele veren 14 katılımcı ile yapılan mülakatlardan elde edilen veriler
de kullanılmıştır. Söz konusu veriler derinlemesine analiz edilmek suretiyle nitel
araştırma yöntemlerinden bir olan ‘Örnek Olay’ incelemesi yapılmıştır. Elde edilen
veriler, ‘olaydan haberdar olma, habere verilen ilk tepkiler, meydanlara çıkış süreci,
meydanlara çıkış sebebi, direnişin yapıldığı mekanlardaki dini motifler, yaşanan
dehşet verici sahneler, olay sonrası oluşan bilinç’ ekseninde derinlemesine
analiz edilmiştir. Böylece dinin görünürlük kazandığı noktalar tespit edilmiş ve
bu doğrultuda bir tasvir oluşturulmuştur. Çalışmada katılımcılardan elde edilen
verilere ‘doğrudan alıntılar’ şeklinde de yer verilmiştir. Türkiye’de 15 Temmuz
gecesi sivil halkın direnişi milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkma biçiminde
yorumlandığı gibi aynı zamanda vatan, millet, ümmet ve şehadet söylemlerini
merkeze koyan yorumlar da bulunmaktadır. Ancak 15 Temmuz gecesi yaşananları
dini değerler ve söylemlerden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir.
Bu çalışmada da 15 Temmuz gecesi olağanüstü bir direniş yaşandığı, darbe girişimi
haberlerinin yayılmaya başlamasından darbe girişiminin engellenmesine kadar
olan süreçte dini değerler ve söylemlerin etkin bir role sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda; o gece İslam dinine ilişkin değer ve
söylemler, Türk bayrakları, şehitlerin ve gazilerin kanları ile bütünleşerek direniş
meydanlarının rengi olmuştur, denilebilir.
Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, Darbe Girişimi, Din, Dini Değerler.
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JULY 15TH AS A SOCIAL REALITY IN THE CONTEXT OF RELIGION
Dr. Ayşe Şallı
Directorate of Religious Affairs, Education Expert
aysesalli@gmail.com

ABSTRACT
The night of July 15th is one of the turning points in Turkey’s history. For the first
time, a coup attempt was stopped by the civilian population in public squares;
the coup targeted institutional buildings and surroundings areas. In this study,
religious elements are described from the first hours of the coup attempt to the
process of leaving homes, from President Recep Tayyip Erdogan’s call to sala
knelling, from people gathering in public areas to resist the coup to complete
obstruction of the coup attempt. During the civilian resistance on the night
of July 15th where the points of religious elements became more prominent
and taken as the basis. For this purpose, the data obtained from the literature
prepared by different institutions and researchers on that night, as well as the
data obtained from interviews with the 14 participants who fought against the
coup attempt on that night were used. The gathered data were analyzed indepth using the qualitative research method of “Case Study”. The obtained
data were analyzed in-depth on the axis of ‘being aware of the events, the first
reactions to the events, the process of gathering in the squares, the reason
for gathering in the squares, the religious motifs in those places where the
resistance happened, the experiences of horror, the awareness after the event’.
Thus, the points of religious visibility were identified and a depiction was made
in this direction. The data obtained from the participants in the study are also
given in the form of ‘direct citations’. Some interpretations of that July 15 night
in Turkey were in the form of civil resistance, national will and democracy; at
the same time, there were also interpretations in terms of homeland, nation,
ummah and martyrdom discourse. However, it is not possible to evaluate what
happened on the night of July 15th without taking religious values or discourses
into consideration. This study has resulted not only from the fact that there
was extraordinary resistance on the night of July 15th but also religious values
and rhetoric played an effective role in the process, from the first news of the
coup attempt until the coup attempt was completely overcome. According to
the obtained data, it can be said that Islamic values and rhetoric merged with
the blood of Turkish flags, martyrs and veterans which became the color of the
resistance on that fateful night.
Key Words: July 15, Coup Attempt, Religion, Religious Values
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DINI GRUPLAR VE SIYASET:
ŞEKERCIHAN DERNEĞI ÖRNEĞI
Uzman Mehmet Kaplan
mekaplann33@gmail.com

ÖZET
Din ve siyaset dünden bugüne karşılıklı ilişki içerisinde olan toplumun en temel
kurumlarındandır. Din bazı durumlarda siyasetin belirleyicisi olduğu gibi, bazen
de siyaset dini kendi projeleri için meşrulaştırma aracı olarak kullanabilmektedir.
Türkiye gibi yıllarca İslam dinini dünyada temsil etmiş olan bir ülkede, siyaset
kurumunun dine karşı bigâne kalması mümkün değil gibidir. Özellikle çok partili
hayata geçilmesiyle birlikte siyasi partiler milletin dini hassasiyetlerini dikkate
alarak parti politikalarını şekillendirmişlerdir. Böyle bir ortamda ülkedeki dini
grupların (cemaat-tarikat vb.) bir çıkar grubu gibi hareket ederek siyasete yön
vermeye çalıştıkları gözlemlenmiştir. Hatta bazı dini gruplar partileşerek siyaset
yapmaya başlamış ve parti politikalarının temelini dini değerler oluşturmuştur.
Demokratik bir ülkede insanların bir fikir etrafında toplanıp partileşmesi, ülke
ve millet için projeler üretmesi gayet doğal bir durum olmasına rağmen; asıl
problem olarak kabul edilmesi gereken husus, insanların dini duygularından
istifade ederek dinin gizli emeller için araçsallaştırılmasıdır. 15 Temmuz darbe
girişimiyle gündeme gelen “FETÖ” olayı bunun en açık örneğidir. ‘Din’ ve ‘hizmet’
diyerek yola çıkan bir grubun meşru olmayan yollardan iktidarı ele geçirmeye
çalışması bu noktada oldukça önemlidir. Yaşanan bu süreçte dini gruplar
(cemaat, tarikat vb.) kendileri ile muhasebeye girişmek zorunda kalmışlardır.
Kendi gruplarının farklı olduğunu, vatana ve millete zararlı olmadıklarını ortaya
koymaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bazı kesimler ise cemaat ve tarikatleri bir
takım terör örgütleri ile aynı kefeye koyup problematik olarak göstermişlerdir.
Bu araştırmamızda amacımız, “Nurculuk Hareketinin” bir kolu olan “Yeni Asya”
grubundan ayrılarak kurulan “Şekercihan Derneği” üzerinden dini grupların
siyasete bakışını ve “FETÖ” olayının insanların cemaat-siyaset düşüncelerinde ne
gibi değişimler oluşturduğunu tespit etmektir. Araştırma verileri katılımcı gözlem
ve mülakat tekniği uygulanarak elde edilmiştir. Ayrıca Şekercihan Derneği’nin
web sitesi, yayınladıkları kamuoyu bildirileri ve faaliyet bültenleri detaylı olarak
incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, dini grupların ve siyaset kurumunun
hedeflerinin farklı olduğu, birbirlerinin alanına müdahale etmemeleri gerektiği
anlayışı ortaya çıkmıştır. Siyaset kurumu insanların dünyasına hizmet ederken,
dini grupların insanların ahiret hayatına hizmet ettiği görüşü ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dini Grup, Siyaset, Cemaat, Tarikat, Nurculuk
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RELIGIOUS GROUPS AND POLITICS:
ŞEKERCIHAN ASSOCIATION EXAMPLE
Mehmet Kaplan
mekaplann33@gmail.com

ABSTRACT
Religion-Politics is a key element of today’s society. In Turkey, the Islamic
religion has played a key role for many years, and it is almost impossible for
politics to remain indifferent to religion. Especially after the multi-party system
was implemented, political parties (shaped by party politics) now consider
the religious sensitivities of the nation. In such an environment, it is observed
that religious groups (congregations, sects, etc.) in the country try to direct
politics by acting as a interest group. In a democratic country, it is a natural
situation for people to gather around an idea and to form a project for the
sake of the country and nation. The real challenge is how to use people’s
religious feelings to make them part of one’s own party. We witnessed a group
of people standing for religion and service tried to take over the country using
illegitimate means. In this process, religious groups (community, sect, etc.) had
to be observed. Our aim in this research is to determine the political point of
view of the religious groups through the “Şekercihan Association” established
by separating themselves from the “Yeni Asya” group which is a branch of the
“Nurculuk Movement”. We will also try to determine what kind of changes the
“FETÖ” event has had on people’s congregational-political ideas. Research data
were obtained by participant observation and interview technique. In addition,
the website of Şekercihan Derneği and the public notices and activity bulletins
they published were examined in detail. As a result of the research, it became
clear that the aims of the religious groups and political institution are different
and they should not interfere with each other’s interest. It was put forward that
while the political institution serves people in this world, religion tends to serve
people in the world to come.
Key Words: Religious Group, Politics, Congregation, Sect, Nurculuk
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CUMHURIYET TÜRKIYESI ATEIZMININ ÖZGÜN BIR BOYUTU:
“İLAHIYATÇI ATEISTLER” ÜZERINE PSIKO-SOSYOLOJIK BIR ANALIZ
Dr. Öğr. Üyesi Arif Korkmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
arifkorkmaz1976@hotmail.com

ÖZET
Birkaç yıldır “Ateizmin Psiko-Sosyolojisi” adlı doçentlik tezim üzerinde çalışıyorum.
Tezle ilgili araştırmalarım esnasında “ateist din adamları”nın kurduğu bir online
topluluk olan The Clergy Project ile karşılaştım. Sadece emekli veya halen görevde
olan rahip, haham vb. ateist din adamlarının üye olabildiği bu topluluğun internet
sitesinde (http://clergyproject.org/) toplam 840 üye arasında Türkiye’den
de bir “ateist din görevlisi”nin olduğu bilgisi yer alıyordu. Bunun üzerine, tez
araştırmalarımın da bir parçası olarak, Türkiye’deki ateist din adamlarının
izini sürmeye başladım ve bugün 5 İlahiyat mezunu ateist ile gerçekleştirilen
derinlemesine mülakatlardan elde edilen onlarca sayfa uzunluğunda nitel bir veri
tabanına sahibim; ayrıca sırada mülakat yapmayı planladığım bir o kadar daha
ilahiyatçı ateist var. İlahiyat fakültesi mezunu bu ateistler arasında İmam Hatip
liselerinde görev yapan meslek dersi hocaları ile lisansüstü İlahiyat öğrencileri
ve İlahiyat fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri de var. Yukarıda ortaya
çıkış hikayesi özetlenen bu bildiride, Türkiye’deki ilahiyatçı ateistlerle yapılmış
derinlemesine mülakatlardan elde edilen nitel verilerin ve konuyla ilgili diğer
belgelerin içerik analizi temelinde “Cumhuriyet Türkiyesi ateizmi”nin oldukça
özgün bir alanı üzerine psiko-sosyolojik bir çözümleme yapılmaya çalışılacaktır.
Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkiye’deki ilahiyatçı ateistlerin ateist
olma sürecini analiz etmeye çalışmaktır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada
kullanılan veri toplama araçları, gözlem, mülakat ve belge taramadır. Günümüz
Türkiyesinde “bilimsel” ve “dinsel” olarak adlandırılabilecek iki temel ateizm
yönelimi olduğu; “bilimsel-temelli ateizm”in daha çok fizik, kimya, biyoloji ve
astronomi gibi doğa bilimlerindeki gelişmelerden beslenmesine karşın, “dinseltemelli ateizm”in din ve daha da özelde “İslam eleştirisi” üzerinde yükseldiği
gözlenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın ana bulgusu, ilahiyatçı ateistlerin
ateist olma sürecini şekillendiren en önemli faktörün, teolojiden beslenen
bir İslam eleştirisi olduğu yönündedir. İslam’ın en temel ve otantik metni olan
Kur’an’a bakıldığında, İslam’a yönelik eleştirilerin İslam dininin ortaya çıkmasıyla
eşzamanlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, 21. yüzyıl Türkiyesinde de en
çağdaş versiyonlarına rastlanan İslam eleştirilerinin, ateist düşüncenin İslam
tarihindeki en köklü argümanlarından biri olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ateizm, İlahiyatçı Ateistler, Din Sosyolojisi.
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A UNIQUE DIMENSION OF REPUBLICAN TURKEY’S ATHEISM:
A PSYCHO-SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF “ATHEIST THEOLOGIANS”
Asst. Prof. Arif Korkmaz
Necmettin Erbakan University
arifkorkmaz1976@hotmail.com

ABSTRACT
For several years now, I have been working on my thesis of associate
professorship entitled “The Psycho-Sociology of Atheism”. During my research
on the thesis, I came across The Clergy Project, an online community established
by “atheist clerics”. On the website of this community where only current and
former religious professionals who are atheists can become members (http://
clergyproject.org/), there was a note about an atheist religious professional from
Turkey among a total of 840 members. Upon seeing this information, I started
tracking atheist religious professionals in Turkey as part of my thesis research
and today I have a qualitative database of in-depth interviews with five atheists
who were theology graduates; there are also more atheist theologians I plan to
interview. Among these atheists, who graduated from the Faculty of Theology,
there are also Imam-Hatip High school teachers, postgraduate theology
students, and members of Faculty of Theology. In this paper, of which the story
of its emergence is summarized above, a psycho-sociological analysis will be
made on the very specific area of Turkey’s atheism in the context of content
analysis of qualitative data obtained from in-depth interviews conducted with
atheist theologians in Turkey and other related documents. The aim of this
research is to try to analyze the process of becoming atheists for these atheist
theologians in Turkey. The data collection tools used in this study, which is a
qualitative research, are observation, interview and document review. In today’s
Turkey, “religion-based atheism” is on the rise in its criticism of religion and more
particularly “Islam”. In this context, the main finding of this study is that the most
important factor shaping the process of becoming atheist theologians is the
criticism of Islam nourished by theology. It can be said that criticism of Islam, of
which the most contemporary versions are found in 21st century Turkey, is one
of the oldest arguments of atheistic thought in Islamic history.
Key Words: Turkey, Atheism, Theology Atheists, Sociology of Religion
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GÜNDELIK YAŞANTIMIZDAKI KARAR ALMA SÜREÇLERINDE
MÜSLÜMAN KIMLIĞININ ETKISI
Dr. Cem Zafer
cemzafer06@gmail.com

ÖZET
Araştırmada, günlük yaşantı içerisindeki karar alma süreçlerinde Müslüman
kimliğinin etkisi incelenecektir. Karar verme farklı alternatifler arasından yapılan
seçim olarak tanımlanabilir. Karar verme, bireyin karakterine bağlı bir kavramsal
sürecin sonucudur. Ayrıca, ortak inanç sahibi bireylerin oluşturduğu gruplara
dahil olan bireyler arasındaki yardımlaşma güdüsü doğal ve kuşatıcı bir toplumsal
etki yaratır. Bu süreçte karar verici, kişisel tercihleri ve inançlarını karara varmak
için birleştirir. Çalışmada; karar verme sürecinde Müslüman kimliğinin etkisi
araştırılacaktır. Literatürde Müslüman kimliği ile alakalı çok az çalışma yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla dışlanma ve ötekileştirme
konularında olduğu görülmektedir. Ancak bu çalışmada günlük yaşantımızda
karar alma süreci ve Müslüman kimliği bir arada incelenecektir. Bu nedenle
yapılacak bu araştırma büyük önem kazanmakta ve sonrasındaki çalışmalara
yol gösterici olması düşünülmektedir. Sosyal bilimler alanında bir araştırmacının
kullanabileceği iki türlü yaklaşım vardır; kalitatif ve kantitatif yaklaşımlar.
Kantitatif yaklaşım, rakamlar ve istatistiklerle sosyal bir olgu ve durumu anlamak
için kullanılmaktadır. Söz konusu istatistik ve rakamlara gerek röportajlar ve
gerekse çeşitli anketlerin uygulanması ile ulaşılmaktadır. Kantitatif yaklaşımdan
farklı olarak kalitatif yaklaşımda ise, metinler ve dokümanlar kullanılmaktadır.
Çalışmamızda kalitatif yaklaşım kullanılacak olsa da, kantitatif verilerle
desteklenmesi amaçlanan bir yaklaşım sergilenecektir. Ayrıca araştırmanın
amacına ulaşılmasında ve araştırma sorusunun cevaplanmasında önemli olarak
görülen tümden gelim metodu da uygulanacaktır. Araştırmada veri toplamak için
alan taraması yapılmışve bu tarama için araştırmacı tarafından geliştirilen ve yüz
yüze görüşme ile uygulanan basit rasgele düzende anket tekniği kullanılmıştır.
300 kişiyi kapsayan anket, İstanbul ili ile sınırlandırılmıştır. Seçilen örneklemin
evreni doğru temsil edileceği varsayılmıştır. Bireylerin Müslüman kimliğinin
dikkate alınacağı araştırmada, dinin günlük yaşantıdaki karar alma süreçlerine
etkisi incelenmiştir. Araştırmada, sosyal dışlanmanın ekonomik boyutlarının yanı
sıra, toplumsal ve politik boyutlarının önemi de göz önünde bulundurulacaktır.
Elde edilecek veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karar verme, İslamiyet, Müslümanlık
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THE EFFECT OF THE MUSLIM IDENTITY ON DECISION-MAKING
PROCESSES IN DAILY LIFE
Dr. Cem Zafer
cemzafer06@gmail.com

ABSTRACT
In our research, the influence of Muslim identity on decision making in daily life
will be examined. Decision making can be defined as a choice between different
alternatives. Decision making is the result of a conceptual process that depends
on the character of the individual. In addition, the motivation and help from
individuals belonging to the same group with common faith creates a natural
and encompassing social influence. In this process, the decision maker unifies
his personal preferences and beliefs in order to reach a decision. The effect of
the identity of Muslims will be investigated.Very few studies related to Muslim
identity are found in the literature. When studies are examined, it is seen that
they are mostly in the fields of exclusion and othering. However, in this study,
the decision-making process and Muslim identity will be examined together as
they relate to daily life. Therefore, this research is of great importance and may
be considered a guideline for future studies. There are two approaches that a
researcher in the field of social sciences can use: qualitative and quantitative.
Numbers and statistics with a quantitative approach are a social phenomenon
while the situation is being examined; statistics and figures can be accessed
through interviews and various surveys. Unlike the quantitative approach, texts
and documents are used in the qualitative approach. Although a qualitative
approach will be used in this study, an approach intended to support the
quantitative one will be applied. Research and answers obtained from the inquiry
are sufficient, and a full deduction method will be applied. A simple randomized
questionnaire, developed by the researcher and administered face-to-face, will
be used in the field survey to collect data in the study. The survey, which will cover
300 people, is limited to the province of Istanbul. It is assumed that the selected
sample will be representative of the whole. In the investigation of individuals
whose Muslim identity is to be taken into consideration, the influence of religion
on decision-making processes in daily life will be examined. The survey will take
into account not only the economic dimensions of social exclusion but also the
social and political ones. The obtained data will be analyzed by means of the
SPSS program.
Key Words: Decision Making, Islam, Religion
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KÜRESELLEŞME VE ULUSAL-DINI KIMLIK İNŞASI AÇISINDAN
ÇELIMLI ÇALIM DERGISININ DEĞERLENDIRILMESI
Zeynep Kayseri
Marmara Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
zeynep.kayseri@yenidogu.com

ÖZET
Bugün küreselleşme çeşitli alanlarda değişim ve dönüşüm yaşatırken aynı
zamanda bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de kimlik
sorunudur. Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle,
birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü olarak tanımlanan kimlik,
bir toplumun sosyal sisteminin en temel kısmını oluşturmaktadır. Günümüzde
meydana gelen küresel ölçekli ve sosyo kültürel gelişmeler, özellikle ulusal
kimlikler üstünde farklılaştırıcı bir etki oluşturmaktadır. Bireysel ya da kollektif
kimlik arayışı değişen dünyada güvenilir bir mekân arayışı olarak düşünülebilir.
Modernizm, postmodernizm, küreselleşme gibi süreçlerin baskısı altında uluslar
veya bireyler kimlik sorunu olarak adlandırılan bir ait olma ihtiyacı ile çeşitli
kollektif ilişkiler kurmaktadırlar. Bu ilişkiler ulusalcılık veya herhangi bir dini
cemaate aidiyet şeklinde tezahür edebilir. Ya da hem etnik hem dini karakterde
de bir kimlik inşa edebilir. Ulus devlet yapılanmasının artık sona erdiği, dünyanın
küresel bir köye dönüştüğü gibi söylemler ulusalcılık kimliği taşıyan grupları
rahatsız etmekte ve inşa edilen bu milliyetçi kimlik marjinalleşmektedir. Ulusal
kimliğin küresel gelişmeler sonucunda yaşadığı sıkıntılar ve karşı karşıya kaldığı
kriz, Türk ulusal kimliği üzerinde de etkili olmaktadır. Bu çalışmada küreselleşme
sürecinde Türk ulusal kimlik arayışının din ile nasıl sabit kılınmaya çalışıldığı
Çelimli Çalım dergisi üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır. Nitel araştırma
yöntemi kullanılacak olan çalışmada on sekiz sayısı çıkarılan derginin içeriği
analiz edilmeye çalışılacaktır. Özellikle dilin, yani Türkçenin bu konuda nasıl bir
araç olarak kullanıldığı, İslam dili olarak gösterilmeye çalışılarak ona nasıl kutsallık
atfedildiği de açıklanmaya çalışılacaktır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın ana
sorunsalına dair genel bir tespitte bulunulacaktır. İstiklal Marşı Derneği ve Çelimli
Çalım dergisi için daha önce yapılmış herhangi bir müstakil çalışma bulunmayışı
da çalışmanın sınırlılıklarındandır.
Anahtar Kelimeler: Din, Ulusalcılık, Kimlik, Çelimli Çalım.
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AN ASSESMENT OF ÇELIMLI ÇALIM MAGAZINE IN LIGHT OF
GLOBALISATION AND NATIONAL RELIGIOUS IDENTITY
Zeynep Kayseri
Marmara University (Master Student)
zeynep.kayseri@yenidogu.com

ABSTRACT
While globalization is currently changing and transforming various fields, it
brings with it certain problems at the same time. One of them is identity problem.
Identity, which is defined as the totality of conditions that enable one to become
a certain person with signs, qualities and characteristics unique to man as a
social entity, constitutes the most basic part of the social system of any society.
The global scale and socio-cultural developments that are taking place today
constitute a distinctive effect on national identities in particular. The search for
individual or collective identity can be thought of as a search for a reliable place
in an ever-changing world. Under the pressure of processes like modernism,
postmodernism and globalization, they have various collective relations with
the need for belonging. These relations can manifest themselves as nationalism
or belonging to a specific religious community. Or it can build an identity with
both an ethnic and religious character. The rhetoric that the construction of
the nation state has come to an end and that the world has become a global
veteran disturbs the group’s national identity, such that this nationalistic identity
becomes marginalized. The distress experienced by one’s national identity as
a result of global developments and the crisis it faces are also affecting the
Turkish national identity. In this study, the process of globalization will be looked
at in which the search for Turkish national identity is permanently connected
with religion. In this qualitative study, the contents of eighteen magazineswill be
analyzed. How the Turkish language was used as a tool in this issue, and how
it is attributed to the sacredness of Islam will be explained. In the conclusion,
there will be a general assessment of the main problem of the study. The fact
that there is no independent study of either İstiklal Marşı association or Çelimli
Çalım magazine constitutes one limitation of the study.
Key Words: Religion, Nationalism, Identity, Çelimli Çalım
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KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA MEVLIT GELENEĞI
Dr. Hacı Ermiş
Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi
haciermis@hotmail.com

ÖZET
Bu araştırma, mevlit geleneğinin Kıbrıs Türk toplumunda ne ölçüde yer
ettiği ve bu geleneğin toplumun dini hayatındaki etkilerini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Araştırma verileri temelde katılımlı gözlem ve gözlem yoluyla
elde edilmiş, ayrıca kaynaklardan da yararlanılmıştır. Araştırma KKTC Mesarya
bölgesinde yaklaşık 15000 kişilik yerli Kıbrıslı Türkün mevlitle ilgili tutum
ve davranışlarının gözlenmesi yoluyla yapılmıştır. Mevlit, Hz. Muhammed’in
doğum yeri, doğum zamanı ve doğumu münasebetiyle yapılan merasimler ve
okunan metinler anlamında kullanılmaktadır. Bu kutlamalar Osmanlı devletinde
ilk devirlerden itibaren icra edilmeye başlanmış, özellikle Süleyman Çelebi’nin
meşhur mevliti çok rağbet görmüştür. Günümüz Kıbrıs Türk toplumunda mevlit
okutulması, belirli zamanlarda ve sınırlı katılımla gerçekleşen mahallî uygulamalar
olmayıp adeta toplumun tamamını kuşatan ve toplumda temel bir dini uygulama
formu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı araştırmalar, kaynak verileri ve
gözlemlerimize göre mevlit; cenazesi olan hemen herkesin okuttuğu, özellikle
kadınlar ve çocuklar olmak üzere geniş katılım sağlanan ve toplumun tamamına
yakınında kabul gören bir uygulamadır. Öyle ki pek çok İslam ülkesinde olmadığı
halde KKTC’de halen mevlit kandilinin olduğu günde resmi tatil yapılmaktadır.
En yaygın biçimde cenaze vesilesi ile okutulsa da adak, çocuk doğması vb.
sebeplerle de okutulmaktadır. Kıbrıs’ta cami imamları yanında mahalli mevlit
okuyucuları olan kadınlar da önemli yer tutmaktadır. Mevlitle ilgili önemli bir
husus da ikramlardır. Özellikle cenaze mevlitlerinde daha zengin olan ama her
mevlitde belirli bir düzeyin altına düşmeyen ikramlar; Kıbrıs’a özgü hamur işleri,
hellim peyniri, tatlılar, herse adı verilen bir nevi keşkek türü yiyecek vb. şeklinde
katılanlara sunulur. Sonuç olarak mevlit, Kıbrıs Türk Toplumunda çok yaygın
uygulama alanı ve toplum hayatında birçok fonksiyonu bulunan en temel dini
ritüel olarak karşımıza çıkmakta, İslam toplumlarının pek çoğunda olduğu gibi
burada da kendisine yüklenen anlam ve etkiyi aşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mevlit, Kıbrıs Türk Toplumu.
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THE MEVLID TRADITION IN THE TURKISH CYPRIOT SOCIETY
Dr. Hacı Ermiş
Kayseri Religious Higher Education Center
haciermis@hotmail.com

ABSTRACT
This research aims to determine the extent to which the tradition of Mevlid takes
place within the Turkish Cypriot community and the effects of society on religious
life. Research data was obtained mainly through participatory observation, and
from relevant sources. The research observed the attitudes and behaviors of
about 15,000 Indigenous Turkish Cypriots in the Mevariye region of the TRNC.
Mevlid, the Prophet Muhammad’s (p.b.u.h) place of birth, birth time and birth are
used in the context of ceremonies and reading of texts. These celebrations date
to the Ottoman state from the first periods, and the famous Mevlid of Süleyman
Çelebi was especially popular. In present-day Turkish Cypriot society, presiding
is not a local practice with limited participation at certain times, but it is almost
confronted as a form of religious practice that surrounds the whole of society
and within society. According to our observations, research and sources, this is
a widely participated practice, especially among women and children, and has
been accepted all around in society. So much so that in many countries of the
Islamic Republic of the TRNC, the Mawlid kandili day is still official. Although
it is most commonly taught at funeral services, votive, childbirth, etc., it is also
taught by reason. It has an important place among women with mosque imams
in Cyprus as well as local mevlid readers. They are an important issue about
Mevlid. Especially the funerals that are richer but not falling below a certain
level in every Mevlid, Cypriot pastries, hellim cheese, sweets, and a kind of snack
called everything else... In short, Mevlid is a most basic religious practice with
many functions in the Turkish Cypriot community and in society. It even exceeds
the meaning and effect which are most often attributed to it within Islamic
societies.
Key Words: Mevlid, Turkish Cypriot Society
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DINI VE SOSYOLOJIK BOYUTLARIYLA DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA
Arş. Gör. Abdulmuttalip Baycar
Sakarya Üniversitesi
abaycar@sakarya.edu.tr

ÖZET
Başkalarıyla bir arada yaşamak zorunda olan insan, hem tabiata hem diğer
insanlara hem de sosyo-kültürel ekonomik koşullara karşı tatminkâr bir
şekilde yaşamını devam ettirebilmek için dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç
duymaktadır. Gerek sosyolojik veriler gerekse de dini telkinler bunun öneminin
ve gerekliliğinin altını çizmektedir. Aksi takdirde birey, karşılaştığı sorunlara karşı
mücadele etmede zorlanacak ve toplum içerisinde yalnızlaşma hissi içerisine
girecektir. Bireyler arasında cereyan eden bu olay, daha sonra bir hastalık gibi
grubun/toplumun tümüne sirayet edecektir. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın
olmadığı toplumda görülen bu kaos neticesinde, sosyal yaşantı sağlıksız bir
süreçle baş başa kalacaktır.Bu çalışmada dayanışma ve yardımlaşmaya atıf
yapan gerek dini kaynaklardan gerekse toplum bilimcilerden alıntılar yaparak;
bu iki olgunun dini ve sosyolojik yönlerine temas etmeye çalışacağız. Yaptığımız
kaynak taraması sonucunda şunu görmekteyiz ki; birlik içerisinde olmayı
başaran, yardımlaşma ve dayanışmaya sıklıkla vurgu yapan ve bunu pratize eden
toplumlar hem kriz anında hem de kriz öncesi ve sonrasında diğer toplumlara göre
sorunlarla başa çıkma konusunda daha başarılı olmaktadırlar.Dinler, inananların
gerek din kardeşleriyle gerekse diğer insanlarla olan ilişkilerinde dayanışmayı bir
düstur haline getirmesini istemektedir. Çalışmamızda atıf yapacağımız üzere, İbn
Haldun ve Durkheim gibi düşünürler -sosyal gerçekliklerden ve verilerden hareket
ederek- dini algı ile toplumların bir arada olma veya çözülme arasındaki bağı
örneklerle açıklamaya çalışmışlardır.Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; inançlı
olsun veya olmasın, sosyal gerçekliğe dayanarak dayanışma ve din ilişkisine
temas eden düşünürler dinin toplumsal dayanışma ağlarını örmede önemli bir
fonksiyon icra ettiği kanaatine varmaktadırlar. Tüm bu veriler, dinler tarafından
telkin edilen dayanışma mefhumunun ve toplumun onu algılayış ile pratize etme
şeklinin, toplumu oluşturan bireyler arasında mutsuzluğu ve yalnızlığı gidermede
başat bir rol oynadığını bize göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Dayanışma, Yardımlaşma, Dinin Toplumsal Fonksiyonu.
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RELIGIOUS AND SOCIAL ASPECTS OF
SOLIDARITY AND COOPERATION
Res. Asst. Abdulmuttalip Baycar
Sakarya University
abaycar@sakarya.edu.tr

ABSTRACT
Human beings must live together with others, and thus need solidarity and
cooperation both with nature and other people under certain socio-cultural
economic conditions. Both sociological data and religious teachings underline
the importance and necessity of that. Otherwise, the individual will be forced to
fight alone against the problems of society. Chaos is what happens in society
which lacks solidarity and cooperation, while social life will be dragged down
in unhealthy process. In this study, quoting both from religious sources and
social scientists who emphasize solidarity and cooperation, we will try to deal
with the two concepts in the context of religion and sociology. With the help
of the literature review, we see that societies have managed to remain united
because they emphasize and practice solidarity and cooperation. Religions also
advise and encourage believers to take solidarity as a motto in their relationship
with their coreligionists and others. As we will see in our study, thinkers such
as Ibn Khaldun and Durkheim have tried to explain the bond between religious
perception and the integration/disintegration of communities, based on social
realities and data. As a result, we can say that the social scientists — regardless
of whether they are believers or not — are dealing with the relationship between
solidarity and religion, taking into account that religion performs an important
function of knitting the social solidarity networks in any society. The entire
data show that the concept of solidarity plays a major role in overcoming the
unhappiness and loneliness among individuals in society.
Key Words: Solidarity, Cooperation, Religions’ Social Function
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KÜRESELLEŞMENIN TÜRKIYE’DEKI YARDIM KURULUŞLARINCA
GERÇEKLEŞTIRILEN ULUSLARARASI KURBAN FAALIYETLERINE
ETKILERI
Halil Cihan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
halilcihan@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, küreselleşme olgusunun dini pratiklere etkilerini uluslararası
İslamî kurban organizasyonları örneği üzerinden incelemektir. Küreselleşmenin,
2000’li yıllardan itibaren iletişim, ulaşım ve haberleşme gibi alanlarda daha da
hızlanması dini ifade ve pratik şekillerini de etkilemiştir. İslam dininde kurban
ibadetini yerine getirmek isteyen kişinin, yapabiliyorsa bizzat kendisinin kurban
kesmesi önerilir. Ancak diğer bir seçenek de başka birisine vekâlet vermek suretiyle
kurban kestirmektir. İşte bu hükümden hareketle, Türkiye’de ve dünyada birçok
insani veya İslamî yardım kuruluşu küresel çapta kurban organizasyonları icra
etmektedir. Bu kuruluşların, ülkeler ve kıtalar arası faaliyet yapma potansiyelinin,
küreselleşmenin hızlanmasıyla paralel geliştiği varsayımı araştırmanın temel
problemidir. Çalışma yöntemi olarak ağırlıkla nicel metot kullanılmıştır. Bu
amaçla, uluslararası kurban faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye merkezli yaklaşık
yirmi kuruluştan yıllık kesilen kurban hissesi sayıları geriye dönük olarak talep
edilmiştir. Araştırma için alınan resmî izne rağmen sadece altı kuruluş başvuruya
olumlu yanıt vererek verileri paylaşmıştır. Buna karşın doğrudan bilgi vermeyen
bazı kuruluşların ise basılı veya internet ortamındaki bülten, faaliyet raporu gibi
içerikleri ve çeşitli haber kaynakları taranmak suretiyle örneklem genişletilmeye
çalışılmıştır. Öte yandan araştırmada nitel yönteme de yer verilmiş olup bir
yardım kuruluşunun genel koordinatörü ile yapılandırılmış mülakat yapılmıştır.
Bu sayede sayısal verilerle ulaşılan bulguların tutarlılığı test edilmek istenmiştir.
Böylece daha sağlıklı değerlendirmeler yapma imkânı elde edilmiştir. Elde edilen
verilerde, bahsedilen yardım kuruluşlarının vekâlet yoluyla uluslararası düzeyde
kestikleri kurban hissesi adeti yıllık olarak incelenmiştir. Çoğu kuruluşun kestirdiği
kurban hisse sayısı yıldan yıla artmıştır. Bazı kuruluşların ise yıllık sayılarında
dalgalanmalar olmuştur. Fakat tüm kuruluşların ilk yıllardaki verilerine nispetle
son yıllardaki verileri ciddi bir artış göstermiştir. Sonuç olarak bulgular, çalışmanın
temel varsayımına uygun olarak, küreselleşmeyle beraber uluslararası kurban
faaliyetlerine yönelik bağış sayısının yıllar içerisinde arttığını göstermiştir. Yapılan
mülakatta bu artışın küreselleşmeyle ilgili olduğu kuruluş yetkilisi tarafından da
ifade edilmiştir. Bu durum küreselleşmenin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
sivil toplum örgütlerinin etkinliğini artıran bir unsur olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kurban, Yardım Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri.
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THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL SACRIFICE
ACTIVITIES CARRIED OUT BY CHARITY ORGANIZATIONS IN TURKEY
Halil Cihan
Kahramanmaraş Sütçü İmam University (Master Student)
halilcihan@gmail.com

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effects of globalization on religious
practices through the example of international Islamic sacrificial organizations.
The acceleration of globalization in areas such as communication, transportation
and correspondence since the 2000’s has also affected religious expression
and practical forms. Many humanitarian or Islamic charitable organizations in
Turkey carry out the sacrifice organizations globally. This is the main problem
of researching the potential of these institutions, countries and intercontinental
activity in order to develop a parallel to the acceleration of globalization. For
the most part, the quantitative method was used as the study method. For
this purpose, the quantity of sacrifice was requested retrospectively from about
twenty organizations based in Turkey which carry out international sacrificial
activities. Despite the official approval for the study, only six organizations
responded positively to our application and shared their data. Other data
sources were printed or internet newsletters, activity reports and various news
sources. On the other hand, a qualitative methodology was also used in the
survey and a structured interview was conducted with the general coordinator
of a charitable foundation. It is desirable to test the consistency of the findings
on numerical data. In that way, it is possible to make healthier evaluations. In
the data obtained, the number of sacrifice activities at the international level
by charity organizations mentioned above was examined annually. The data of
recent years have shown a considerable increase compared to the data of the
first years of all organizations. In conclusion, evidence shows that, in line with
the basic assumption of the study, the number of donations to international
sacrifice activities globally has increased over the years. It was stated by the
general coordinator of an organization in the interview that this increase was
related to globalization. This shows that globalization, in the world as it is and in
Turkey as well, is a factor that increases the effectiveness of non-governmental
organizations.
Key Words: Globalization, Sacrifice, Charitable Organizations, Non-Governmental Organizations

257

U l u s l a ra ra s ı

Din Sosyolojisi
Sempozyumu
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
SOCIOLOGY OF RELIGION

10-12 Mayıs 2018 / May 10-12, 2018
Aksaray Türkiye

muhafazakâr
düşünce
dergisi

